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INDYWIDUALNE  
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 

W WARCABACH 64-POLOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN 
WARSZAWA, dn. 10-12 lipca 2020 r. 

 
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

MINISTERSTWA SPORTU 
 

KOMUNIKAT nr. 1 
 
1. Cel imprezy: 
- popularyzacja warcabów w Polsce wśród osób niesłyszących,                                                                           
- wyłonienie Indywidualnych Mistrzów Polski Niesłyszących w  Warcabach,                                                                                
- obserwacja i nabór utalentowanych zawodników do przyszłej kadry narodowej niesłyszących,                                               
- promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i  
  przeciwdziałania patologiom społecznym                                                                                                                                                              
- integracja  osób niesłyszących  poprzez sport,                                                                                                             
- poprawa kategorii warcabowych.  
 
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Współorganizator: Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych „Arkadia”  
                                z siedzibą w Otwocku 
      
4.Termin zawodów: 10-12 lipiec 2020 r. 
 
5.Miejsce zawodów, zakwaterowania i wyżywienia:   
- Warszawa, Dzielnica Wawer.  
- Centrum Szkoleniowo Konferencyjne KZRS "SCh" ul. Odrębna 4.  
- Dojazd autobusy: 142, 702,  lub komunikacja prywatna BUS na trasie Warszawa–Otwock wzdłuż   
  Wału Miedzeszyńskiego.  
 
6.Liczba rund:  
 7 - turniej główny  
 9 - turniej błyskawiczny  
 
7. Tempo gry:  
 25 minut na partię dla zawodnika (turniej główny) 
   5 minut na partię dla zawodnika (turniej błyskawiczny)  
 
8.Wybrane regulacje:  
- W turnieju głównym przewidziana jest oddzielna rywalizacja kobiet i mężczyzn.  
- W turnieju błyskawicznym przewidziana jest wspólna rywalizacja kobiet i mężczyzn przy  
  zachowaniu odrębnej klasyfikacji kobiecej i męskiej.  
- Obowiązują przepisy FMJD, IDCD,  PZWarc i PZSN dla warcabowych rozgrywek indywidualnych.    
– Ostateczna interpretacja przepisów należeć będzie do głównego sędziego  zawodów.       
- Dopuszczalne spóźnienie na rundę w turnieju głównym wynosi -10 minut.                                                
- W turnieju błyskawicznym nie dopuszcza się możliwości spóźnienia.   
- Zapis partii w obu turniejach nie jest obowiązkowy.  
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9.Nagrody: 
- za zajęcie I – III miejsce: medale, puchary, dyplomy. 
 
10.Warunki uczestnictwa: 
- kluby zrzeszone w Polskim Związku Sportu Niesłyszących mające uregulowane składki członkowskie  
  mają prawo do zgłoszenia swoich zawodników, wszyscy oni muszą posiadać obywatelstwo polskie,  
  orzeczenie o niepełnosprawności oraz udokumentowany audiogramem ubytek słuchu wg przepisów  
  PZSN,                                                                                                                                                                                      
- zgłoszenie osób towarzyszących zawodnikom wyłącznie za zgodą  organizatorów,  
- osobom zamiejscowym spoza Warszawy zapewniamy noclegi,                                                                        
- dla osób zamieszkałych w Warszawie noclegi –w ramach wolnych  miejsc,                                                                    
- można zgłaszać się do startu w obu turniejach lub tylko do jednego z turniejów.   
 
11.Sprawy finansowe: 
- Organizator pokrywa koszty związane z organizacją zawodów tj. zakwaterowanie, wyżywienie,  
  napoje, wynajem  sali, obsługę sędziowską, techniczną, medyczną oraz ubezpieczenie. 
- Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży                                                                    
  w ilości do 70% za PKP i BUS do 50%. 
 
Faktura ma być wystawiona na: 
Polski Związek Sportu Niesłyszących,                                                                                                                                            
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76 
 
12.Pozostałe ważne przepisy: 
- organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zostawione lub skradzione,                                                 
- obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na terenie obiektów,  
- zakaz palenia tytoniu wewnątrz obiektów,                              
- w czasie rozgrywania konkurencji zawodnikom niesłyszącym nie wolno startować w aparatach  
  słuchowych, obowiązek ten nie dotyczy zawodników głuchoniewidomych,                                                                         
- organizator nie zapewnia sprzętu brajlowskiego, który przywożą we własnym zakresie sami  
  zainteresowani zawodnicy.                                                                                        
 
13.Zgłoszenie: 
- Zgłoszenie  należy wysłać  w ostatecznym terminie do 03.07.2020 r. godz.23:59 na adres:    
  chrische@wp.pl (Krzysztof Chęciak) i do wiadomości: szachy@pzsn.pl 
- W zgłoszeniu należy podać rok urodzenia oraz kategorię warcabową o ile zawodnik/czka takową  
  posiada.  
- Zgłoszenia zawodników z wadą wzroku (głuchoniewidomych) konsultuje i przyjmuje Bożena  
  Więckowska:  bennawie@gmail.com    
 
Uwaga:  
Organizatorzy proszą o możliwie jak najszybsze poinformowanie Krzysztofa Chęciaka  
o tym, czy klub zamierza zgłosić swoich zawodników do tych zawodów.  
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14. Program zawodów: 
10.07.2020 r. (piątek) 
Od godz. 14:00 - 18:00 - przyjazdy  uczestników   
18:00   - odprawa techniczna (nieobowiązkowa) 
19:30   – kolacja 
 
11.07.2020 r. (sobota) 
07:00 - 09:00  - śniadanie. 
09:00 – 09:30  - zapisy, odprawa  do turnieju głównego z udziałem sędziego zawodów.  
09:30 - 10:00  - otwarcie turnieju głównego.  
10:00 - 11:00  -      I Rudna  
11:00 - 12:00  -    II Runda  
12:00 - 13:00  -   III Runda  
13:00 - 14:00 -   IV Runda  
14:00  - obiad  
15:00 - 16:00  -      V Runda 
16:00 - 17:00  -    VI Runda  
17:00 - 18:00  -  VII Runda 
18:00 - 18:30  - przerwa techniczna  
18:30 - 19:00  - zakończenie turnieju głównego i rozdanie nagród 
19:00 - kolacja   
 
12.07.2020 r. (niedziela)  
07:00 - 09:00  - śniadanie. 
09:00 – 09:30  - zapisy, odprawa, do turnieju błyskawicznego z udziałem sędziego zawodów.  
09:30 - 10:00  - otwarcie turnieju błyskawicznego  
10:00 - 12:00  - turniej błyskawiczny 
12:00    - obiad  
12:30 – 13:00  - zakończenie mistrzostw, rozdanie pucharów, medali, dyplomów 
 
15.Koronawirus:  
- organizator gwarantuje odpowiednie odstępy na stołówce oraz pomiędzy grającymi na sali gry,                                            
- sprzęt warcabowy będzie zdezynfekowany,                                                                                                                                                                                   
- przewiduje się także codzienną dezynfekcję rąk i pomiar temperatury,                                                                                                                                      
- należy zabrać ze sobą maseczki ochronne,                                                                                                                        
- należy stosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych.   
 
Kontakt awaryjny SMS z Krzysztofem Chęciakiem 503-706-933  
 
 
UWAGA ! 

Organizatorzy Mistrzostw zastrzegają sobie możliwość drobnych modyfikacji 
w regulaminie i w programie zawodów ! 

 
 
 
 
 
 
 
 


