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DRUŻYNOWE 
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 

W  SZACHACH 
RADOM, dn. 23-25 października 2020 r. 

 
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

MINISTERSTWA SPORTU  
 

KOMUNIKAT 
 
1.Cel imprezy: 

• Popularyzacja szachów w Polsce wśród osób niesłyszących,                                                                         

• Wyłonienie Drużynowych  Mistrzów Polski Niesłyszących w  Szachach                                                                                

• Obserwacja i nabór utalentowanych zawodników do  kadry narodowej niesłyszących                                                

• Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej    
  i przeciwdziałania patologiom społecznym                                                                                                                                                               

• integracja  osób niesłyszących  poprzez sport   

• Poprawa kategorii szachowych 

• Nabór utalentowanych zawodników do kadry Narodowej Niesłyszących 
 
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Współorganizatorzy:  

• Radomski Klub Sportowy Głuchych „Radomig” w Radomiu ze wsparciem finansowym:  

• Ministerstwo Sportu za pośrednictwem Polskiego Związku Sportu Niesłyszących w Lublinie  

• Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
 
4.Data i miejsce imprezy:  

• 23-25 października 2020 r. 

• Szkolne Schronisko Młodzieżowe (świetlica), ul.  Limanowskiego 34/40, w Radomiu 
 
5.Uczestnictwo: 

• prawo uczestnictwa mają członkowie PZSN  

• skład  drużyny to 6 osób - (4 mężczyzn, 1 kobieta i 1 junior lub juniorka do lat 19) w tym 
kapitan.  

• w czasie imprezy sportowcy mają zakaz noszenia aparatu słuchowego 

• całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu podczas całej imprezy i 
zakwaterowania! 

• opłacona składka członkowska PZSN za 2020r. 
 
6.Zakwaterowanie i wyżywienie: 
23.10.2020 r. – przyjazd i zakwaterowanie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomiu,  

 ul. Limanowskiego 34/40.  
Wyżywienie w miejscu zakwaterowania od kolacji w piątek do niedzieli. W piątek kolacja o godz. 
19:00 do 20:00, jeśli później będziecie to będzie suchy prowiant. Prosimy pilnie o odpowiedź do 
16.10.2020 r. 
Po kolacji o godz. 20:30 odbędzie się odprawa techniczna i podanie szczegółowego harmonogramu  
przy ul. Limanowskiego 34/40, SSM (świetlica) - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA ! 
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7.System rozgrywek: 

• Drużyna licząca tylko 3 osoby nie może uczestniczyć w zawodach. 

• Drużyna, która nie stawi się do danego meczu lub stawi się w niepełnym składzie 
przegrywa walkowerem 

• Nie obsadzenie szachownicy powoduje walkower - : + (dla przeciwnika) 

• Tempo gry wynosi: 1 godz. na partię dla zawodnika. 

• Zawody przeprowadzane są systemem kołowym „każdy z każdym” 

• zajętych miejscach decyduje kolejno: 
a) lepszy bilans punktów meczowych (czyli "duża punktacja": za wygrany mecz 2 pkt.,  

remis 1 pkt., przegrany 0 pkt.) 
     b)   jeśli jest równy, to lepszy bilans sumy punktów uzyskanych przez zawodników 
     c)   jeśli jest równy, to liczy się lepszy rezultat punktowy na 1 i następnych  
           szachownicach.  
 
8.Nagrody:  
1-3 miejsce otrzymają puchary, medale i statuetki. 
 
9.Sprawy finansowe:  
Organizator pokrywa koszty związane z: wynajmem sali, zakwaterowaniem, wyżywieniem, 
napojami, obsługą sędziowską, techniczną i medyczną, nagrody oraz z ubezpieczeniem imprezy. 
 
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy koszty podróży w ilości 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. 
 
10.Zgłoszenie:  
Zgłoszenie do 16 października 2020 roku – prosimy wszystkie Kluby o przesłanie potwierdzenie 
udziału zgłoszonych zawodników (nazwiska i imiona zawodników, rok urodzenia, Nr licencji PZSN, 
posiadaną kategorię szachową i ranking ELO). Należy też zaznaczyć kto będzie kapitanem 
drużyny. Zgłoszenie imienne należy wysłać na 7 dni przed imprezą.  
Potwierdzenie udziału w imprezie prosimy przesyłać e-mailem: 
E-mail PZSN Lublin: szachy@pzsn.pl  i chrische@wp.pl     
E-mail RADOMIG Radom: radomig_klub@op.pl  
 
11.Koronawirus: 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przywiezienia swoich maseczek oraz respektowania 
zalecanych w tym względzie przepisów hotelowych.   
 
12.Uwaga !  
Prosimy o poinformowanie w zgłoszeniu o której godzinie przyjadą Wasze drużyny i ile dokładnie 
osób – jest to konieczne do zabezpieczenia wyżywienia i noclegów w terminie ostatecznie do 
16.10.2020 r. 
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PROGRAM  GODZINOWY 

 
piątek, 23 października 2020 r. 
16.00 – 19.00  Przyjazd zawodników i zakwaterowanie 
19.00 – 20.00  Kolacja 
20.30   Odprawa techniczna z udziałem sędziego głównego i kapitanów drużyn 
 
 
sobota, 24 października 2020 r. 
07.30 – 08.00  śniadanie 
08.15 – 08.40  odprawa z udziałem sędziego głównego i otwarcie Mistrzostw  
08.45 – 10.45    I runda 
11.00 – 13.00     II runda 
13.00 – 14.00  Przerwa obiadowa 
14.15 – 16.15  III runda 
16.30 – 18.30  IV runda 
18.30 – 19.00  Kolacja 
 
 
niedziela, 25 października 2020 r. 
07.00 – 07.30  śniadanie 
07.45 – 09.45    V runda 
09.45 – 11.45   VI runda 
11.45 – 13.45  VII runda 
14.00 – 14.30  Ogłoszenie wyników 
14.30 – 15.00  Obiad, wyjazd uczestników 
 
 

Organizator ma prawo zastrzegać zmiany w regulaminie imprezy sportowej !!! 
 


