
PROPOZICE 

1. ŠACHOVÉ MISTROVSTVÍ SENIORŮ ZEMÍ VIŠEGRADU PRO ROK  2021 
 
Kategorie A.  SENIOŘI narození v r.1966 a starší     (55+) 
Kategorie B.  SENIOŘI narození v r.1956 a starší     (65+) 
Kategorie C.  SENIOŘI narození v r.1946 a starší           (75+) 
Kategorie D.  SENIORKY narozené v r.1971 a starší      (50+) 
 
ORGANIZÁTOŘI: 

1. Piotr Bobrowski tel. (0048) 601-873-637 
2. Jan Jałowiczor tel. (0048) 691-571-294 
3. Paweł Halama tel. (0048) 694-490-210 

 
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: Turnaj se odehraje ve dnech 10. - 17.10. 2021, v Ustroni-Jaszowci v rekreačních střediscích 

GLOBUS,  NAUCZYCIEL a LEŚNIK.  
 
SYSTÉM HRY: Švýcarský systém na 9 kol. Tempo hry 60 minut + 30 sekund za každý tah od počátku partie. Všichni účastníci hrají v 

jedné skupině.  
Hlavní rozhodčí: IA Jacek Matlak. 
 
PODMÍNKY ÚČASTI: 

• Oprávnění k účasti v soutěžích jsou ženy a muži – občané Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. 
•  

 ženy narozené v roce 1971 a starší, 
 muži narozeni v roce 1966 a starší. 

• Účastníci mají zajištěné ubytování a celodenní stravu v rekreačních střediscích GLOBUS, NAUCZYCIEL a LEŚNIK. Cena je 90 
PLN (polský zloty) za den ve dvoulůžkovém pokoji (v tom 3x  jídlo) a 110 PLN za den v jednolůžkovém pokoji.  

• Cena celkem je 7 x 90 PLN = 630 PLN za osobu ve dvoulůžkovém pokoji; a v jednolůžkovém pokoji 7 x 110 PLN = 770 PLN. 
Platbu za pobyt platí účastníci přímo na konto rekreačních středisek po dříve vybraném pokoji dohodnutém s recepcí. O 
výběru pokojů bude rozhodovat pořadí přihlášek, organizátor nezprostředkovává výběr pokojů. 
GLOBUS, ul. Turystyczna 6, tel. (0048) 33 854 25 36 Čís. konta: 17 1050 1096 1000 0090 7158 0881 
NAUCZYCIEL, ul. Wczasowa 21, tel. (0048) 33 854 22 27 Čís. konta: 97 1050 1096 1000 0001 0102 4776 
RLOEE LEŚNIK, ul. Turystyczna 7, tel. (0048) 33 854 25 72  Čís. konta: 60 1020 1390 0000 6602 0117 5884 

• Vklad do turnaje činí 120 PLN (v tom je započten i poplatek za zápočet ratingu). Vklad je možné zaplatit v hotovosti při 
prezenci do turnaje.  

• Mimo to jsou účastníci povinni se zapsat na startovní listinu na stránkách ChessArbiter. 
 

CENY A OCENĚNÍ: 
1. Poháry a medaile pro 3 nejlépe umístěné hráče z každé kategorie.  
2. Ceny – vítězové jednolivých věkových kategorií obdrží po 2.000 PLN. V každé ze 4 kategorií 40% účastníků obdrží ceny, jejichž 

výše bude stanovena po 1. kole turnaje.  
3. Celkový vítěz turnaje obdrží doplňkový dárkový poukaz v hodnotě 1.000 PLN. 

 
ČASOVÝ ROZPIS TURNAJE: 
10.10.2021 od 14.00 hodiny příjezd v 18.00 h. – večeře ve 20.00 h. – registrační administrativa 
11.10.2021  v 15.00 h. – 1. kolo 
12.10.2021  v 15.00 h. – 2. kolo 
13.10.2021   v   9.00 h. – 3. kolo v 15.00 h. – 4. kolo 
14.10.2021   v 15.00 h. – 5. kolo 
 v 10.00 h. Turnaje přeškolních dětí a dětí do 10 let s účastí jen pozvaných hráčů z oblasti Těšínska a Rybnika  
15.10.2021            v  9.00 h. – 6. kolo v 15.00 h. – 7. kolo 
16.10.2021   v 15.00 h. – 8. kolo 
17.10.2021   v   9.00 h. – 9. kolo ve 12.30 h. – zakončení ve 13.00 h. – oběd 
 
ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY: 
1. Pojištění účastníků je na jejich vlastní náklad. 
2. Turnaj se řídí pravidly FIDE. 
3. Organizátoři si vymiňují právo na změny v propozicích. 
 

ORGANIZÁTOŘI 
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