
                                             III Międzynarodowy Festiwal Szachowy  

                                          O Puchar Puszczy Augustowskiej 
                                              W ramach Caissa Pol Tour 2010 

POD PATRONATEM POSŁA RP LESZKA CIESLIKA 
 

ORGANIZATORZY                                                                                                                                                                                                     
Klub Szachowy UMKS „Gambit” Augustów               

Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych „Strategia” 

Firma Szachowa „Caissa” www.caissa.pl                            

Hotel  Logos-DN     www.dn.augustow.pl, www.augustow-dn.pl                     

CEL TURNIEJU 
Propagowanie walorów  turystycznych oraz wypoczynkowych miasta Augustów. 

Popularyzacja gry królewskiej-szachów na terenie Augustowa wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych 

TERMIN I MIEJSCE 

1 – 8. 08.2010       16-300 Augustów ul. 29 Listopada 9, Hotel Logos-DN 

PROGRAM FESTIWALU 

  A   Międzynarodowy Turniej otwarty zgłoszony do FIDE 

        Organizator  gwarantuje udział w turnieju co najmniej 5 utytułowanych graczy z co najmniej 4 Państw  

 B    Międzynarodowy Turniej z rankingiem 1600 i mniej 

SYSTEM ROZGRYWEK 
System szwajcarski, 9 rund    

A- 1,5 godz. na partię + 30 sek. na ruch - zegary elektroniczne  

B- 1,5 godz. na partię  

NAGRODY 

                          Nagrody gwarantowane  
Open A:                                                             

 I- min. 1500 zł + puchar                                                                                                                                                                                

+ nagrody specjalne dla najlepszej kobiety i juniora  

Open B: 
Nagrody rzeczowe za miejsca I – VI. Upominki.                                                                    

 Wpisowe: 
Open A:                                                              

 GM lub Elo 2500-0                                             

  IM lub  Elo 2350-2499- 50 zł 

               Elo 2200-2349- 60 zł 

               Elo 2100-2199- 70 zł                           

               Elo 2000-2099- 80 zł 

               Elo 1900-1999-  90 zł                            

               Elo 1600-1899- 100 zł                            

               Elo 1599 i bez  Elo-120zł   

Open B      

                po 30 złotych 

Turniej o Puchar Burmistrza Augustowa 

                Po 20 złotych 

                                                     ZniŜki na wpisowe (Open A) 
20 % juniorzy do lat 16, seniorzy powyŜej 60 lat,  niepełnosprawni 

50%  mieszkańcy Augustowa 

Uczestnicy Caissa Pol Tour w zaleŜności od kolejności imprezy w cyklu 2010.                                                                                           
Wpisowe płatne na miejscu  

Uczestników Festiwalu  obowiązuje opłata klasyfikacyjno- rankingowa na rzecz  Polskiego Związku    

Szachowego: zawodnicy z rankingiem ELO-20zł, bez rankingu ELO -10zł (płatne na miejscu) 

ZAKWATEROWANIE 
Hotel „Logos-DN” ul. 29 Listopada 9 tel. 087 6432021  www.dn.augustow.pl      

Komfortowe pokoje z łazienkami, TV sat, telefonem oraz łączem internetowym.           

Koszt pobytu wynosi: 60 zł ze śniadaniem,  75 zł – pełne wyŜywienie, 45 zł bez wyŜywienia 

Pokoje prywatne: cena noclegu około 35 zł 

WyŜywienie w Hotelu „Logos” – śniadanie – 15 zł, obiad – 18zł i kołacie – 12 zł. 

 



TERMINARZ  
   1.08 - Przyjazd i zakwaterowanie zawodników. Meldowanie zawodników w biurze zawodów do godz.13.30 

               godz.14.00 zamknięcie list startowych, odprawa.  

               godz.15.30 -  I runda 

   2.08 -   godz.9.00   – II runda 

               godz.15.00 – III runda 

   3.08 -   godz.15.30 -  IV runda 

   4.08 -   godz.9.00    - V runda 

               godz.15.30 – VI runda 

   5.08 – 7.08  godz. 15.30 -   VII -IX runda                
   8.08   godz.10.00  Turniej szachów szybkich  9 rund po 15 min 

             Godz. 15.00 – zakończenie festiwalu, wręczenie nagród 

    

  ZGŁOSZENIA,INFORMACJA 

   Zgłoszenie naleŜy dokonać w terminie do 25.07.2010 

   elektronicznie(e-mail): sawok52@poczta.onet.pl   

    ( z dopiskiem „Turniej w Augustowie”  

   telefonicznie: 0605 565 799 dyrektor festiwalu Borys Alijew  

   Sędzią główny – Mikolaj Bura  

  Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia, klub, posiadaną   

   kategorię szachową oraz aktualny ranking. Prosimy o podanie w zgłoszeniu ew. zapotrzebowania na noclegi.   

            

   UWAGI ORGANIZACYJNE 
   Osoby, które zgłoszą się do festiwalu po 25.07 mogą być dopuszczone tylko za zgodą organizatora.  

   Wpisowe dla uczestników zgłoszonych po ww. terminie jest wyŜsze o 10 zł 

   Osoby niepełnoletnie są zobowiązane mieć opiekuna. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.   
   

    DODATKOWE  ATRAKCJE                                                                                                               
    Wycieczka statkiem po kanale Augustowskim 

    Koncerty z okazji obchodów dni miasta Augustów   

    MoŜliwość korzystania z basenu, kręgielni 

 

  Ostateczna interpretacja treści komunikatu naleŜy do Organizatora. Organizator zastrzega  

  sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.   
 

  Pobyt w Augustowie wśród licznych jezior spiętych Kanałem Augustowskim oraz rzekami: Czarna Hańcza i  
  Rospuda stwarza warunki do uprawiania indywidualnej i grupowej turystyki wodnej, rowerowej, pieszej. 

   Łączy wypoczynek i przygodę ze zdrowiem, umoŜliwia poznanie osobliwości przyrodniczych, kulinarnych i   

   kulturowych polsko-litewskiego pogranicza. 

   


