
POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIESŁYSZĄCYCH                            Tel: +48 81 534-03-46                                                            www.pzsn.pl  

Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin                                                   Fax: +48 81 534-03-46                                                          email: info@pzsn.pl  

 

 
Nasz znak: 346/19                                                            Lublin, dn. 29 maja 2019 r. 
 
 

INDYWIDUALNE  
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH  

I GŁUCHONIEWIDOMYCH  
W SZACHACH KOBIET I MĘŻCZYZN 

KRAKÓW, dn. 19 – 23 czerwca 2019 r. 
 

KOMUNIKAT nr. 1 
 
1. Cel imprezy:  

• celem Mistrzostw jest popularyzacja szachów wśród osób Niesłyszących  
i Głuchoniewidomych, wyłonienie mistrzów Polski w kategoriach Niesłyszących Mężczyzn  
i Kobiet oraz Głuchoniewidomych, 

• uzyskanie wyższych kategorii szachowych, 

• organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce, 

• wyłonienie najlepszych zawodników w kraju, 

• nabór zawodników do Kadry Narodowej Polski, 

• poszukiwania szachowych talentów. 
 
2. Organizator: 

• Polski Związek Sportu Niesłyszących z siedzibą w Lublinie. 
 
3. Współorganizator: 

• Krakowski Klub Sportowy Głuchych „REYMAN” w Krakowie ze wsparciem finansowym 
Urzędu Miasta Krakowa - Wydział Sportu 

 
4. Data imprezy:  
    19.06-23.06.2019 r. (środa-niedziela) 
 
5. Miejsce zawodów, zakwaterowania i wyżywienia: 
    Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Hotel „ALF”, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków 
    Hotel „ALF” gwarantuje dogodną lokalizację w Krakowie. Obiekt hotelowy położony jest  
    w niedalekiej odległości od głównych atrakcji Krakowa. 
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6. Dojazd: 
    Z dworca PKP Kraków Główny tramwajem komunikacji miejskiej MPK linii nr 50 , wsiąść  
    na przystanku Dworzec Główny Tunel w kierunku „KURDWANÓW”, wysiąść na przystanku     
    Klimeckiego, pieszo do Hotelu ok. 1 min. 
 

 
 
7. Zasady przeprowadzenia Mistrzostw: 

• Mistrzostwa szachowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim w trzech 
zasadniczych grupach – na dystansie: 

                               a) Niesłyszących Mężczyzn  – (9 rund) 
                               b) Niesłyszących Kobiet      – (7 rund) 
                               c) Głuchoniewidomych      – (7 rund) 

• Tempo gry wynosi: 
- Niesłyszący Mężczyźni - 90 minut na partię dla zawodnika bez dodawania czasu 

           - Turniej Kobiet - 90 minut na partię dla zawodnika bez dodawania czasu  
           - Turniej Głuchoniewidomych - 90 minut na partię dla zawodnika bez dodawania czasu.                                                           
           - Obowiązuje zapis partii szachowej. 
           - Kojarzenie zawodników/zawodniczek odbywa się za pomocą programu komputerowego.        
           - O kolejności miejsc zawodników w systemie szwajcarskim lub kołowym decydują reguły     
             Kodeksu Szachowego i zasady ustalone podczas odprawy technicznej. 
           - W Mistrzostwach obowiązują przepisy FIDE oraz Polskiego Związku Szachowego. 
           - Ostateczna interpretacja przepisów oraz regulaminu zawodów należeć będzie  
             do Sędziego Głównego - arbiter FIDE 
           - Mistrzostwa Niesłyszących Kobiet i Mężczyzn będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.   
             Turniej Głuchoniewidomych nie będzie podlegał ocenie rankingowej FIDE. Organizator  
             zastrzega możliwość dołączenia Głuchoniewidomych kobiet do turnieju kobiecego lub                                                                                                                                              
             do turnieju w kategorii Głuchoniewidomych w zależności od frekwencji w obu  
             w/w grupach. 
 
8. Prawo do udziału w mistrzostwach mają:  

• Członkowie klubów sportowych zrzeszonych w Polskim Związku Sportu Niesłyszących, 
mających opłacone składki członkowskie do PZSN na 2019 rok. W przypadku Niesłyszących 
Mężczyzn zawodnicy posiadający ranking FIDE lub minimum II kategorię szachową  
oraz wyższe kategorie PZSzach. W przypadku osób Głuchoniewidomych oraz uczestniczek 
turnieju Kobiet wszyscy chętni będą poddani weryfikacji. 

• We wszystkich turniejach pierwszeństwo mają osoby z wyższym rankingiem FIDE  
oraz z wyższą kategorią szachową, a w przypadku równych kategorii liczy się kolejność 
zgłoszeń. Obowiązuje ubytek słuchu w uchu lepszym minimum 55 decybeli. Liczba miejsc 
ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega ich limitowanie.  
Aktualny limit wynosi: 24 miejsca w turnieju dla Niesłyszących dla Mężczyzn, 16 miejsc  
w turnieju dla Głuchoniewidomych, 10 miejsc w turnieju dla Kobiet. 

 
9. Nagrody:  
najlepsi zawodnicy/zawodniczki otrzymają pamiątkowe puchary, medale, statuetki, dyplomy. 
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10. Organizatorzy zapewniają: 
- trofea i nagrody, 
- obiekt do przeprowadzenia zawodów, 
- sprzęt do gry, 
- obsługę sędziowską, 
- obsługę techniczną, 
- obsługę medyczną, 
- zakwaterowanie i smaczne wyżywienie – 3 posiłki dziennie, 
- ubezpieczenie od NNW, 
- Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży w ilości  
  do 70%  i BUS do 50%. 
 
Faktura ma być wystawiona na:  
Polski Związek Sportu Niesłyszących,  
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76  
 
11. Organizatorzy nie zapewniają: 
- indywidualnego sprzętu brajlowskiego osobom głuchoniewidomym, 
- prowiantu na drogę powrotną. 
 
12. Zgłoszenie do zawodów: 
Pierwszy termin zgłoszeń do dnia 09.06.2019 r. do godz. 23:59 !!! 
Oficjalne zgłoszenia do zawodów należy przesłać e-mailem na adres: 
biuro@reymankrakow.pl  do wiadomości: szachy@pzsn.pl i chrische@wp.pl 
Ostateczny termin zgłoszeń do dnia 09.06.2019 r. do godz. 23:59 ! 
 
13. Przyjazd do hotelu i opuszczenie hotelu: 
W wyznaczonym dniu i czasie. Pokoje będą gotowe do zamieszkania od godziny 16:00. Pierwszym 
posiłkiem po przyjeździe do hotelu jest - kolacja! Pobyt w pokojach hotelowych zakończy się  
w niedzielę dnia 23 czerwca br. o godz. 10:00, do tego czasu trzeba mieć spakowany bagaż. 
 
14. Kary finansowe dla klubów za złamanie dyscypliny 
Kierownicy klubów lub sekcji szachowych, którzy będą wysyłać oficjalne zgłoszenia do MP mają 
obowiązek dopilnować, aby wszyscy zgłoszeni zawodnicy/zawodniczki, których dopuszczono  
do startu – stawili się na Mistrzostwach. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się 
zgłoszonego zawodnika/zawodniczki, klub obciążony będzie karą finansową równą wysokości 
jednodniowego pobytu zawodnika w hotelu (200 PLN za każdego zawodnika/zawodniczkę, którzy 
się nie pojawią na zawodach). 
 
15. Ważniejsze przepisy regulaminowe: 
∙ Każdy oficjalny protest wymaga kaucji 100 PLN. Kaucja przepada, jeżeli protest jest  
  bezzasadny. 
∙ Zawodnicy i osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe  
  z ich winy. 
∙ Zabronione jest korzystanie na sali turniejowej z telefonów komórkowych. 
∙ Zabrania się gry w aparatach słuchowym osobom Niesłyszącym, natomiast osobom  
  Głuchoniewidomym się zezwala. 
∙ Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione, zostawione lub skradzione. 
 
16. Postanowienie końcowe 
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator Zawodów. 
 
 

UWAGA ! 
Organizatorzy Mistrzostw zastrzegają sobie możliwość drobnych modyfikacji 

w regulaminie i w programie zawodów ! 
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