
  
 

Harmonogram XXIV Międzynarodowego Festiwalu 
Szachowego 

im. ks. B-pa Jerzego Dąbrowskiego w Marzeninie 
 

Marzenin 2014 
 
 
 
 
Poniedziałek, 30 czerwca 2014 
 
W godzinach 12.00.- 14.30. – wyjazd na pływalnię CENOS (każda grupa ze 
swoim opiekunem), ilość chętnych prosimy zgłosić do dn. 13.06.2014 r. 
 
Od 11.30. do 15.30 – zakwaterowanie 
16.00 – odprawa techniczna 
17.00 – I runda 
18.00 – II runda  
Równolegle – 17.00 – szachy biegane – turniej seniorski 
 
 
Wtorek, 1 lipca 2014-04-25 
 
8.00 – Msza św. Okolicznościowa 
9.30 – uroczyste otwarcie XXIV Międzynarodowego Festiwalu Szachowego 
10.30 – III runda 
11.30 – IV runda 
13.00 – przerwa obiadowa 
14.30 – V runda 
16.00 – turniej szachów bieganych grupy młodszej 
18.00 – turniej szachów bieganych grupy starszej 
21.00 – ognisko 
 
 
Środa, 2 lipca 2014 
 
8.00 – VI runda 
9.00 – VII runda 
ok.11.00 – uroczyste zakończenie 
 
 

 

 

 

 

 

 



Linki do stron internetowych XXIV Międzynarodowego Festiwalu 

Szachowego 

Im.Ks. Jerzego Dąbrowskiego 

Grupa I 

XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Marzenin - Chł.2004 – młodsze 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2855/ 

Grupa II 

XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Marzenin - Chł.2001 – 2003 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2850/ 

Grupa III 

XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Marzenin - Chł.1998 – 2000 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2849/ 

Grupa IV 

XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Marzenin - Chł.1995 – 1997 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2848/ 

Grupa V 

XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Marzenin - Dz.2004 – młodsze 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2854/ 

Grupa VI 

XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Marzenin - Dz.2001-2003 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2853/ 

Grupa VII 

XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Marzenin - Dz.1998 – 2000 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2852/ 

Grupa VIII 

XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Marzenin - Dz.1995 – 1997 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2851/ 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2855/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2850/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2849/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2848/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2854/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2853/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2852/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2851/


 

Warunki uczestnictwa w XXIV Festiwalu Szachowym 

im.Ks.Biskupa Jerzego Dąbrowskiego 

 
Prawo gry mają dzieci urodzone w 1997 r. oraz młodsze. 

System rozgrywek 

W ramach Festiwalu rozegrane zostaną turnieje: 

 dziewcząt rocznik 2004 i młodszych 

 dziewcząt roczniki 2001- 2003 

 dziewcząt roczniki 1998- 2000 

 dziewcząt roczniki 1995-1997 

 chłopców rocznik 2004 i młodszych 

 chłopców roczniki 2001 - 2003 

 chłopców roczniki 1998 – 2000 

 chłopców roczniki 1995-1997 

(0,5 godz. na partię dla zawodnika, 7 rund) 

 

Kojarzenie par we wszystkich turniejach systemem szwajcarskim. W przypadku 

niewielkiej ilości zawodników turniej zostanie rozegrany systemem kołowym, 

bądź turnieje dziewcząt      i chłopców w danych rocznikach zostaną połączone. 

Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie również klasyfikacja 

drużynowa. 

W skład czteroosobowego zespołu wchodzą: 

 co najmniej jedna zawodniczka 

 co najwyżej trzech zawodników 

Klasyfikacja drużynowa nie obejmuje roczników 1995-1997 
 

Nagrody 
 

Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy w klasyfikacji indywidualnej 

(w przypadku łączenia grup dziewcząt i chłopców w danych rocznikach 

klasyfikacja końcowa przeprowadzona zostanie oddzielnie). Dla najlepszych 

sześciu drużyn puchary i dyplomy. 

 

Miejsce i termin 
 

Zespół Szkół w Marzeninie, 30.06. – 02.07.2014 r. (dokładny adres oraz 

terminarz podane są w dalszej części komunikatu). 

 

 

 

 

 



Wpisowe 
 

Wpisowe do każdego turnieju wynosi 15 zł od zawodnika (płatne na miejscu,  

w dniu rozpoczęcia zawodów). 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie 
 

Zakwaterowanie i wyżywienie w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie (noclegi 

w salach lekcyjnych, śniadania i kolacje we własnym zakresie (udostępniona 

stołówka). Możliwość zamówienia obiadu w dn. 01.07 2014 – catering, 

Całkowity koszt pobytu  zawodnika lub opiekuna ( 2 noclegi) – 25 zł. 

Zamówienie na obiad należy zaznaczyć w zgłoszeniu i dołączyć dowód wpłaty 

100% należności na podane (w dalszej części komunikatu) konto. 

Zgłoszenia 
Na adres: 

Zespół Szkół 

w Marzeninie 

ul. Ks. Twardego 22 

62-301 Marzenin 

lub:   zs-marzenin@wrzesnia.pl 

należy przesłać: 

 listę zawodników zawierającą 

- imię i nazwisko, 

- datę urodzenia, 

- nazwę Klubu lub Szkoły, 

- kategorię lub tytuł i ranking, 
 

 dowód wpłaty 25% kosztów (w przypadku zamiaru korzystania z noclegów i 

wyżywienia) 

 

 dowód wpłaty 100% kosztów (dla dojeżdżających, którzy chcą skorzystać 

wyłącznie z możliwości wykupienia obiadów) 

na konto: 

55968100020006718811082940 

PBS Września 

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA  13.06.2014 r. 

 

W przypadku wcześniejszego zamknięcia listy uczestników organizator 

powiadomi o tym fakcie zainteresowane kluby (szkoły) i zwróci wpłacone 

pieniądze. 

 

Informacje dodatkowe: tel.  (61) 438-80-86 
 

 


