
 

 

 

 1.ORGANIZATOR: 
 

- TS-R Hetman Konin,  hetman.konin.pl 

 

2. SPONSORZY: 

GABINET STOMATOLOGICZNY RENATA MICHNO 513-279-800 

UBEZPIECZENIA 7 DNI.pl  w FERIO – 63 22 32 802 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

08-10.12.2017  Pensjonat nad Zalewem, Wypoczynkowa 3, 62-571 Stare Miasto (k. Konina) 

 

4. CEL IMPREZY: 

- Uczczenie pamięci legendy szachów Wiktora Korcznoja (Viktor Lvovich Korchnoi),   

dwukrotnego wicemistrza świata, zmarłego 06.06.2016. 

- Promocja szachów wśród dzieci i dorosłych w Koninie 

- Nawiązanie kontaktów z szachistami z innych miast „szachowych” w Polsce 

- Możliwość uzyskania rankingu FIDE (min. 0,5pkt z 5)/podniesienia rankingu 

- Możliwość uzyskania 1/2 normy centralnej o ważności bezterminowej (norm na tytuł 

mistrza krajowego oraz kandydata, kategorii pierwszej, oraz kategorii okręgowych 

http://www.hetman.konin.pl/
http://www.ubezpieczenia7dni.pl


 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK: 

UWAGA: Pierwsze 3 rundy turnieju grane tempem szachów szybkich, kolejne 5 rund 

tempem szachów standardowych. Zastosowany system pozwala osiągnąć szybko podział ze 

względu na poziom zawodnika bez konieczności dzielenia zawodów na 2 grupy, 

jednocześnie nie zamykając nikomu możliwości gry z najlepszymi! 

 

3 rundy tempem 30 min + 10 sek na ruch (zgłoszone do FIDE – szachy szybkie) 

5 rund tempem 90 min + 30 sek na ruch (zgłoszone do FIDE – szachy standardowe,     

normy na tytuły oraz kategorie liczone z tych 5 rund) 

 

6. ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 

Zgłoszenie należy przesłać do 24.11.2017 r. na stronie chessarbiter lub mail: 

ferio@ubezpieczenia7dni.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko, kat, ranking, datę urodzenia, klub.  

Po tym terminie wpisowe wyższe o 20 zł.  

Zgłoszenia dzień przed lub w dniu turnieju + 30 zł (tylko w przypadku wolnych miejsc) 

Konto do wpłat wpisowego: 33 1140 2004 0000 3802 7483 9759 (do 30.11.2017r) 

Wpłaty wpisowego gotówką w dniu turnieju lub po terminie – wówczas opłata + 20 zł. 

 

 
ZAWODNICY 

WPISOWE 

    
zawodnicy           

 TS-R HETMAN 
pozostali 

 
Pacjenci STOMATOLOG Renata Michno 

Klienci ubezpieczenia7dni.pl 
0 zł – przy terminowym zgłoszeniu 

Zniżka od 50% do 100% (indywidualnie) 

 

TYTUŁ GM, WGM, IM, WIM, M(mk) lub FIDE >2400 
oraz S60+ z tyt.: min. kandydata 

0 zł  
(przy terminowym zgłoszeniu) 

FM, WFM, K++ lub FIDE >2200  
oraz pozostali S60+ bez względu na ranking 

30 zł 50 zł 

Pozostali zawodnicy 60 zł 100 zł 

    

Standardowo zniżki dla uczestników poprzednich turniejów (3) – informacja zostanie 

przesłana e-mailem lub prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy. 

ZNIŻKI RODZINNE – druga osoba - zniżka 20 zł, trzecia - zniżka 30 zł itd. 
W PRZYPADKU GRUP ZORGANIZOWANYCH Z JEDNEGO KLUBU 

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI WPISOWEGO 

Opłaty FIDE oraz klasyfikacyjno-rankingowa wliczona w koszt wpisowego.  

Spóźnienie zawodnika na rundę więcej niż 30 minut powoduje przegraną . 
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7. HARMONOGRAM TURNIEJU: 

 
KONIN MASTERS IV 

07.12.2017 Możliwość meldunku w hotelu, rejestracja. 

08.12.2017 

08:30-9:15 potwierdzenie udziału i wpłata wpisowego(przy wpłacie na konto 9:00-09:30) 

09:45 - otwarcie turnieju 

10:00 – I runda P’30 + 10s 

11:30 – wspólne zdjęcie wszystkich uczestników do pamiątkowych dyplomów! 

11:45 – II runda P’30 + 10s 

Od 12:30 do 15:30 obiad – wydawanie posiłków 

14:00 – III runda P’30 + 10s 

16:00 – IV runda P’90 + 30s 

09.12.2017 

09:00 – V runda P’90 + 30s 

12:30 – przerwa obiadowa 

15:00 VI runda P’90 + 30s 

10.12.2017 
08:30 VII runda P’90 + 30s 

12:00 Przerwa obiadowa. 

 13:30 VIII runda P’90 + 30s 

 17:30 – 18:00 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród, wyjazd. 

 

8. NAGRODY:   

 
NAGRODY GŁÓWNE – gwarantowane NAGRODY DODATKOWE** 

  I II III   

 

Puchar + medal 
900 zł 

+ 300 zł BON* 
 

Za komplet 8 pkt 
nagroda wynosi 

w sumie: 
 

1.200 zł  
+ 400 zł BON* 

 

Medal 
 

+ 700 zł 
 

+ 200 zł 
BON* 

Medal 
 

+ 600 zł 
 

+ 100 zł 
BON* 

 IV miejsce – 450 zł 
V miejsce – 350 zł 
VI miejsce – 250 zł 

FIDE do 2100 – 250 zł 
FIDE do 1900 – 250 zł 
FIDE do 1700 – 250 zł 
FIDE do 1500 – 250 zł 
FIDE do 1300 – 250 zł 

 

Junior do lat 18 – Puchar + 250 zł 
Junior do lat 14 – Puchar + 250 zł 
Junior do lat 10 – Puchar + 250 zł 

 
Senior 60+ - Puchar + 250 zł 

Senior 60+ do 1600 FIDE – Puchar + 250 zł 
 

Nagroda pocieszenia: 
Największy ujemny współczynnik Chg dla szachów 

standardowych – 250 zł 
 

Pamiątkowe dyplomy ze wspólnym zdjęciem dla 
WSZTSTKICH uczestników!!! 

BON* - STARTOWE WYPŁACANE ZAWODNIKOWI W PRZYPADKU UDZIAŁU W NASTĘPNYM TURNIEJU 
**Występowanie nagród dodatkowych uzależnione od ilości uczestników, oraz ilości zawodników w danej 
kategorii. Organizator może dodać nagrody finansowe, dodać więcej nagród w poszczególnych grupach(np. 
juniorów, seniorów, rankingowych). Ilość nagród może ulec zmianie i zostanie ogłoszona drugiego dnia zawodów. 



 

 

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę!!! 

 

ZAKWATEROWANIE: 

 

Polecamy skorzystanie atrakcyjnych noclegów oraz bardzo dobrej jakości wyżywienia 

Pensjonatu nad Zalewem:  

 

http://www.pensjonatnadzalewem.pl/ 

 

który przygotował na tą okazję bardzo atrakcyjne warunki dla uczestników: 

 

NOCLEGI ze śniadaniem, parkingiem oraz dostępem do Wi-Fi przy trzech noclegach: 

pokój 3-os: 65zł/os/doba; pokój 2-os: 75zł/os/doba; pokój 1-os: 90zł/os/doba, 

Przy dwóch noclegach + 5zł/os/doba. 

Hotel zapewnia bardzo wysoki komfort dla odpoczywających. Ze względu na ograniczoną 

ilość miejsc i brak możliwości pomieszczenia wszystkich zainteresowanych w pokojach 

prosimy o wcześniejszą informację, by ewentualnie zapewnić nocleg w innych pobliskich 

hotelach – dodatkowe informacje mailowo/telefonicznie. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ 

ZGŁOSZEŃ I WPŁATA WPISOWEGO. 

ORGANIZATOR NA ŻYCZENIE NP. POJEDYŃCZYCH ZAWODNIKÓW MOŻE 

DOBRAĆ DO POKOJU INNEGO ZAWODNIKA/ZAWODNIKÓW, RÓWNIEŻ 

ZAINTERESOWANEGO TAKIM ROZWIĄZANIEM. 

 

WYŻYWIENIE: 

 

1. Wysokiej jakości restauracyjny obiad dwudaniowy 23 zł (jest możliwość 

zamówienia jednego dania). Zawsze 2-3 dania do wyboru lub na zamówienie po 

2. Kolacja 20 zł 

 

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

W rundach 4-8 (5 rund standardowych) obowiązuje zapis przez całą partię.  

Organizator ma prawo do ostatecznej intrerpretacji komunikatu. 

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 

Udział w turnieju, zgłoszenia na noclegi i wyżywienie można zgłaszać  na stronie 

chessarbiter lub na e-maila:  

ferio@ubezpieczenia7dni.pl,   

Łukasz Michno 662-11-46-46 

Nr rachunku do wpłat wpisowego:  

33 1140 2004 0000 3802 7483 9759 

http://www.pensjonatnadzalewem.pl/
mailto:ferio@ubezpieczenia7dni.pl

