
IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy
„Gwiazda Północy”

8-14.05.2021 r.

1. ORGANIZATOR
UKS „Korona” Gdańsk

2. TERMIN I MIEJSCE
8-14.05.2021 r. Dom Wczasowy ViS - Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13
Biuro zawodów czynne w sobotę od 15.00 do 20.00

3. GRUPY TURNIEJOWE
- Grupa OPEN – zgłoszona do FIDE
- Grupa B - Turniej Juniorów do lat 12

4. SYSTEM ROZGRYWEK
System szwajcarski, 9 rund. Tempo gry: 
w grupie OPEN (zgłoszony do FIDE) - 90’ + 30’’ na zawodnika,
w grupie B - 60’ + 30’’ na zawodnika.

5. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
Koszt zakwaterowania (wszystkie pokoje z łazienkami i TV, większość posiada balkony) i wyżywienia
w Domu Wczasowym ViS (Budynek ViS, Malvis i Bursztyn) http://www.visjastrzebia.pl/  w Jastrzębiej 
Górze:
- w pokoju 3 osobowym - od kolacji 8 maja do obiadu 14 maja wynosi 570 zł
- w pokoju 2 osobowym - od kolacji 8 maja do obiadu 14 maja wynosi 600 zł
- w pokoju 1 osobowym - od kolacji 8 maja do obiadu 14 maja wynosi 900 zł
Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona dlatego o zakwaterowaniu decyduje kolejność rezerwacji 
potwierdzona wpłatą wpisowego. 

6. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Wysokość wpisowego:
Grupa OPEN – 140 zł
Grupa B – 80 zł
Wpisowe zawiera opłatę rankingową.
Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM i WIM.
Wpisowe należy przesyłać do dnia 14.04.2021 r. na konto UKS „Korona” Gdańsk:
UKS Korona Gdańsk, ul. Zielony Trójkąt 1, 80-869 Gdańsk
56 1140 2004 0000 3102 7904 9003   mBank

Uwaga: w przypadku braku wpłaty wpisowego do dnia 14.04.2021 r. jego wysokość wzrasta o 50%
i wynosi: Grupa OPEN – 210 zł, Grupa B – 120 zł.
Zapisy do dnia 14.04.2021 r. poprzez serwisy na stronie www.chessarbiter.com     
Istnieje również możliwość zgłoszenia mailowo: ukskoronagdansk@gmail.com     
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok).

http://www.visjastrzebia.pl/
mailto:ukskoronagdansk@gmail.com
http://www.chessarbiter.com/


7. NAGRODY
Grupa OPEN
I miejsce – 1500 zł + puchar
Minimum 10 nagród finansowych (w zależności od ilości zgłoszeń)
Najlepsza kobieta – 300 zł + puchar
Juniorzy do lat 18:
I miejsce – 300 zł + puchar
I – III miejsce - medale w kategorii juniorek i juniorów + nagrody rzeczowe
Najlepszy zawodnik powyżej 60 lat – puchar + nagroda rzeczowa
Grupa B
I miejsce – 300 zł
W grupach wiekowych do lat 12, 10 i 8:
I miejsce puchar w kategorii juniorek i juniorów
I-III miejsce medale w kategorii juniorek i juniorów
Dla najlepszych nagrody rzeczowe.
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom i upominek.

8. UWAGI  KOŃCOWE
Dodatkowych informacji udziela Sędzia Główny – Wiesław Libura, tel. 530 530 300.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencje zawodnicze.
Dojazd autobusami PKS z Gdyni Głównej lub Władysławowa (przystanek 100 m od DW ViS).
Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie. 
W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie z 
obowiązującymi w okresie rozgrywania zawodów wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, 
Polskiego Związku Szachowego oraz DW ViS Jastrzębia Góra odnośnie zachowania zasad sanitarnych. 
Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby.
Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników wyłącznie w miejscach 
wskazanych przez organizatora z dopasowaniem się do rygorów sanitarnych ośrodka. 
Na  terenie  ośrodka  nie  mogą  przebywać  osoby  bez  rejestracji  u  organizatora  lub  właściciela  ośrodka.
W razie potrzeby mogą być wprowadzone obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki zalecane
przez SANEPID.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno- marketingowych zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych 
zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.


