III FESTIWAL SZACHOWY
MAJÓWKA SZACHOWA 2022
SIELPIA WIELKA, 30.04-03.05.2022 r.

1. Organizator:
LUDOWY UCZNIOWSKI KATOLICKI KLUB SPORTOWY LUKKS Kielce
SZACHOWA AKADEMIA w Kielcach
2. Cel:
 szachowy - aktywny wypoczynek dzieci;
 doskonalenie gry w szachy;
 podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja gry w szachy, jako dyscypliny
sportowej. Możliwość uzyskania wyższych kategorii szachowych (do II włącznie).
3. Termin: 30.04-03.05.2022 r.
4. Miejsce:

Ośrodek
Wypoczynkowy
„Łucznik”,
ul. Spacerowa 11 w Sielpi Wielkiej k. Końskich.

Zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowe, z łazienkami,
Internet, TV + szwedzki stół.

5. Patronat honorowy - - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
6. Kto może być uczestnikiem Festiwalu?
Wszystkie osoby, które dokonają zgłoszenia do 05.04.2022r. wypełniając formularz
zgłoszeniowy i dokonają wpłaty zadatku (szczegóły poniżej).
7. Harmonogram festiwalu
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przyjazd uczestników, weryfikacja zawodników i
opiekunów
obiad
OTWARCIE FESTIWALU
SZACHOWY TURNIEJ BŁYSKAWICZNY
Kolacja
cd. Turnieju Błyskawicznego
SZACHOWY TURNIEJ KLASYFIKACYJNY
(system szwajcarski, 7/9/11 rund, czas dla zawodnika od 45’
do 60’+30’’ na partię;
2 grupy klasyfikacyjne: do szachowego rankingu -1399 oraz
1400+)
Konkurs rozwiązywania zadań szachowych dla
zawodników z grupy A - z podziałem na 2 grupy (do
1200, do 1399)
Gry i zabawy plenerowe, konkurs plastyczny
DRUŻYNOWY TURNIEJ KLOTZ’A
(7/9 rund, system szwajcarski, 7 minut dla zawodnika)
TURNIEJ SZACHÓW LOSOWYCH
(7 rund, system szwajcarski, 7 minut dla zawodnika)
ZAKOŃCZENIE FESTIWALU (po obiedzie)

Dodatkowo w czasie trwania festiwalu odbędą się:
- zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zapasów
- warsztaty artystyczne / konkurs plastyczny
- konkurs boccia
Czas wolny dzieci będzie organizowany na świeżym powietrzu przy ośrodku (nowoczesny plac zabaw,
boisko do siatkówki, na plaży przy zalewie)
Organizator zapewnia profesjonalną obsługę uczestników, sprawną organizację i przebieg imprez,
przyjazną atmosferę.

8. Finansowanie festiwalu

Zawodnicy biorą udział w Szachowej Majówce na koszt klubów delegujących, sponsorów lub własny.
Łączny koszt za cały pobyt - zakwaterowanie i wyżywienie (pokoje 3-4 osobowe z łazienkami,
Internet, TV; szwedzki stół), opłaty startowe, wpisowe, organizacyjne i rankingowe wliczone są w
cenę Szachowej Majówki - 500,00 zł (opieka, zakwaterowanie, wyżywienie, wpisowe do
wszystkich turniejów).

OPCJA BEZ OPIEKI ORGANIZATORA- Uczestnicy nie będący pod opieką organizatora, ponoszą

następujący koszt: zakwaterowanie i wyżywienie – 360 złotych + wpisowe do 2 turniejów (klasyczny
i blitz -100zł)

MOŻLIWY JEST UDZIAŁ WYŁĄCZNIE W TURNIEAJCH:
 Szachowy Turniej Klasyfikacyjny – 100 złotych,
 Szachowy Turniej Błyskawiczny - 40 złotych,
Opłata dokonywana jest na miejscu w dniu turnieju.

Konkurs szachów losowych oraz Klotz dostępne są tylko dla
uczestników festiwalu przebywających pod opieką organizatora.
Istnieje możliwość dokupienia obiadów i kolacji u organizatora po wcześniejszym ustaleniu (do godz.
10)

9. Zgłoszenia
Gwarancją miejsca na obozie jest:
1) wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://lukks.org.pl/iii-festiwal-szachowymajowka-szachowa-2022/

(oraz przywiezienie na festiwal wydrukowanego i podpisanego formularza)
2) po wypełnieniu formularza oczekują państwo na maila zwrotnego potwierdzającego
zakwalifikowanie uczestnika i następnie – należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 200 zł
do dnia 10.04.2022r.
Millenium Bank: 52 1160 2202 0000 0003 5437 4139 tytuł przelewu: nazwisko i imię
uczestnika - „MAJÓWKA 2022”. Pozostałą kwotę należy wpłacić na miejscu w dniu przyjazdu
na festiwal, tj. 30.04.2022 r.

Przy grupach zorganizowanych (min. 15 osób) oferujemy zniżki
i bezpłatny pobyt opiekuna.
ZAWODNICY LUKKS KIELCE
za cały festiwal dokonują płatności 450 złotych (200 zł
na konto podane poniżej, 250 zł na miejscu)

10. System rozgrywek i tempo gry

TURNIEJ
BŁYSKAWICZNY

TURNIEJ KLASYCZNY
GRUPA A

GRUPA B

GRUPA A

GRUPA B

(1000
– 1399)

(ranking
1400 +)

Drużynowy
Konkurs
KLOTZ’A

TURNIEJ
SZACHÓW
LOSOWYCH

Zawodnicy
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Ilość rund

9

7/9

9/11

7

Tempo

45’ dla
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11. Nagrody i wyróżnienia
TURNIEJ KLASYCZNY
TURNIEJ BŁYSKAWICZNY
MIEJSCE
I m-ce
II m-ce
III m-ce
IV m-ce
V m-ce

TURNIEJ
SZACHÓW
LOSOWYCH

Drużynowy
Konkurs
KLOTZ’A

medale
+ dyplomy

Grupa A
(do 1399)

Grupa B
(1400+)

puchar
nagroda rzeczowa
dyplom
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nagroda rzeczowa
dyplom

statuetka
+ dyplom

nagroda rzeczowa
dyplom

nagroda rzeczowa
dyplom

upominek +
dyplom

Konkurs
Rozwiązywania
Zadań
Szachowych

medal + dyplom

dyplom

Wśród zawodników turnieju klasycznego zostanie przeprowadzona dodatkowa
medalowa klasyfikacja rankingowa – dla najlepszych zawodników bez
kategorii szachowej, do rankingu 1250, 1400.
Dla najmłodszych niespodzianki oraz dla najlepszej dziewczyny prezent.
W konkursach: rozwiazywania zadań szachowych dla najmłodszych, plastycznym i
boccia dodatkowo przygotowane zostaną nagrody dla najlepszych.
12. Informacje pozostałe:
Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. Rezerwacja pokoi następuje w kolejności zgłoszeń.
Osoby zgłaszające się po terminie proszone są o uzgodnienie tego faktu z organizatorem przed
dokonaniem płatności.
Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania (zapotrzebowanie na pokoje) należy kierować
mailem: biuro@lukks.org.pl
Bliższe informacje można uzyskać u koordynatora obozu - Anny Kot – mailowo:
biuro@lukks.org.pl / tel. 663 222 355 – po godzinie 19:00.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści
niniejszego komunikatu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji komunikatu.
Prezes LUKKS Kielce - Anna Kot

