
                                                                                     
KOMUNIKAT ORGANIZAZYJNY 

 OWARTY TURNIEJ LANDU BRANDENBURGII  

SENIORÓW OD LAT 60 

Organizator:  Dieter Klebe 
Dyrektor Turnieju: Dieter Klebe,  Fischerstr. 33, 16278 Angermünde, Tel. 03331-729517 
                           Handy: +49-172/3209666, 
      E-Mail: Dieter.W.Klebe@vodafone.de    
Termin i miejsce: Od 18.czerwca do 28. czerwca 2021.  
 Hotel *** WOLIN,  72-500 Międzyzdroje, Ul. Nowomysliwska 76,  
 Tel.: +48-91-3281035,  Fax: +48 91 328 02 35 
 E-mail: www.hotel.pl  recepcja@hotelwolin.pl   
Dopuszczeni  Kobiety, które w roku 2021 ukończą 55 lat i panowie, którzy ukończą 60 lat życia,.  
do turnieju:   lub starsi. Turniej jest otwarty dla wszystkich szachistów. 
 
Regulamin turnieju: Według regulaminu FIDE - zostaną rozegrane bendą następujące turnieje: 
 Turniej główny:  Od 19.06.- 27.06.2021, 9 rund, 1 runda dziennie.  

Tempo gry: 90 min. dla 40 pos. + 15 min. do dokończenia 
partii oraz 30 sekund zakredytowanego czasu dla każdego 
posunięcia. Dyrektywa III regulaminu FIDE nie obowiązuje. 
Ocena ELO i DWZ 

                                Turniej błyskawiczny: 21.06.2021  19,00 - 22,00 Od godz.19,00. 
 System Schweizarski, tempo gry 5 min. dla zawodnika 
 Szachy aktywne P15:  23.06.2021 od godz.19,00 do około 22,00.  7 Rund 
 Tempo gry 15 min. Dla zawodnika i partie.  
   Turniej rozegrany Bedzie według regulaminu FIDE 
Wpisowe:   Turniej główny 55,00 €, błyskawiczny i aktywy po 5,00 € 
Zakwaterowanie/ Do zapłacenia są za 10 dni z obiado-kolacja, w pokoju jednoosobowym = 510,00 €, 
Wyżywienie: pokoju dwuosobowym = 460,00 € od osoby.  
  W cenie pokoju zawarte są: uroczyste zakończenie imprezy i oplata zdrojowa. 
  Oplata parkingowa dla samochodów 20 zł za noc. 
 Dla uczestników stoją w hotelu WOLIN 20 EZ, 2 AP i 45 DZ do dyspozycji.  
  Liczba pokojów jest ograniczona.  
  Potwierdzenie następuje w kolejności zameldowania. . 
Koszty  Uczestnicy, którzy swój pobyt nie u organizatora zamawiają, płacą 
Organizacyjne:   jednorazowo 25,00 € jako koszty organizacyjne. 

Nagrody:  Pod warunkiem ze przynajmniej 60 zawodników bierze udział w turnieju, 
gwarantowane są następujące nagrody: Zmiany zależnie od ilości zawodników, są 
możliwe. Kilkakrotne nagrody dla jednego zawodnika są nie możliwe.. 

 Turniej główny: 
  1. Miejsce  =  300,00 € 
  2. Miejsce  = 250,00 € 
  3. Miejsce  = 200,00 € 
  4. Miejsce  = 150,00 € 
  5. Miejsce  = 150,00 € 
  Najlepsza kobieta = 150,00 € 
  Najlepszy Nestor = 150,00 € 

 Ratingprise będą rozdawane w 3 kategoriach, podział następuje na  
 początku turnieju. 
 
  TWZ   I Kategoria  = 50,00 € 
 TWZ  II Kategoria  = 50,00 € 
  TWZ III Kategoria  = 50,00 € 
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  Szachy aktywne P15 i Turniej błyskawiczny każdorazowo:: 
  1. Miejsce  = 75,00 € 
  2. Miejsce  = 50,00 € 
  3. Miejsce  = 25,00 €  
  Dyplomy dla każdego wynagrodzonego zawodnika. 
 
Przyjazd:  Przyjazd następuje 18.06.2021 Indywidualnie. 

 Serdecznie witamy członków rodziny, jako urlopowicze twym turnieju. 
Zgłoszenia: ··  Dla wszystkich (!) Zawodników do15.04.2021 Pismem, lub przez e-mail,  
  z dowodem wpłaty i odpowiednią imienną ilością zawodników, do dyrektora turnieju. 

  Kwoty za udział (nocleg, wyżywienie, startowe) są przed tem na konto dyrektora 
turnieju, z podaniem nazwiskiem i tytułem płatności  

  (hasło 28. SEN) wpłacić. 
                                                  Odbiorca płatności: Dieter Klebe 
                                                IBAN: DE30 150 91704 3000 5924 54 
 Późniejsze zgłoszenia nie mogą być uwzględnione 
  Dalsze informacje do ubezpieczenia ustąpienia od turnieju, będą przysłane 
  uczestnikom po oczymaniu wszystkich zgłoszeniach. 
  Obcokrajowcy płacą swój udział przy przybyciu na miejscu turnieju.. 
 
Z zameldowaniem każdy uczestnik wyraża swoją zgodę, że według regulaminu ochrony dan 
podstawowych i ochrony dan według prawa federalnego, 
dany od jego osoby mogą być zachowane, zmienione i/lub ugaszone. 
Z zameldowaniem uczestnik wyraża swoją zgodę z użyciem fotografii. 
Odwołanie jest zawsze możliwe. Odwołanie swojej zgody jest zawsze możliwe. 
 

                Dieter Klebe 
                                                       Dyrektor turnieju 

 
 

 


