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INDYWIDUALNE 
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH  

W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH 
KOBIET I MĘŻCZYZN 

 

ŁUKÓW, dn. 02-04.10.2020r. 
 

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW  
MINISTERSTWA SPORTU 

 
KOMUNIKAT nr.1 

 
1. Cel imprezy:  

• Celem Mistrzostw jest popularyzacja szachów wśród osób Niesłyszących  

• Wyłonienie mistrzów Polski w kategoriach Niesłyszących Mężczyzn i  Kobiet  

• 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  
                                                                
3. Współorganizator: 
     Klub Sportowy Głuchych „Hetman” w Łukowie 
 
4. Data i miejsce imprezy:  

02-04 października 2020 r., Hotel Grochowski, ul. Międzyrzecka 90, Łuków  
 
5. Uczestnictwo:  

• Prawo uczestnictwa mają członkowie PZSN, 

• Organizator zastrzega prawo do limitowania zgłoszeń w przypadku dużej ilości chętnych, 

• W trakcie gry zawodnicy powinny aparaty słuchowe i inne urządzenia wspomagające 
słyszenie  

• Całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu podczas całej imprezy i 
zakwaterowania 

 
6. Zakwaterowanie i wyżywienie:  
W dn. 02.10.2020 r. – przyjazd i zakwaterowanie. Wyżywienie w miejscu zakwaterowania. 
Turniej w miejscu zakwaterowania. 
 
7.System rozgrywek:  
1. Turniej rozgrywany jest wg aktualnie obowiązującego kodeksu szachowego wydanego przez  
    Polski Związek Szachowy oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.  
2. W dniu 03.10.2020 r rozgrywany jest turniej w szachach szybkich przy tempie 12 min + 3 sec  
    na ruch na zawodnika. W dniu 04.10.2020 r rozgrywany jest turniej w szachach  
    błyskawicznych przy tempie 3 min + 2 sec na ruch na zawodnika.  
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3.Oba turnieje szachowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie  
   13 rund.  
4.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego  
5.O kolejności miejsc zawodników w systemie szwajcarskim decyduje:  

a) suma punktów meczowych  
b) wartościowanie systemem Buchholza  
c) wartościowanie systemem Buchholza rozszerzonym 
d) progres  
e) ilość uzyskanych wygranych  

 
8.Nagrody 
I-III miejsce - puchary 
 
9.Sprawy finansowe:  
Organizator pokrywa koszty związane z: wynajmem sali, zakwaterowaniem, wyżywieniem  
i napojami, obsługą techniczną i medyczną oraz z ubezpieczeniem imprezy.  
 
Faktury za podróż należy wystawić na: 
Polski Związek Sportu Niesłyszących 
Al. Piłsudskiego 22 
20-011 Lublin  
NIP: 946-263-87-76 
 
10.Zgłoszenie:  
Zgłoszenie w terminie do dn. 25 września 2020 roku – prosimy wszystkie Kluby o przesłanie 
potwierdzenie udziału zgłoszonych zawodników (nazwiska i imiona zawodników, datę 
urodzenia, posiadaną kategorię warcabową).  
Potwierdzenie udziału w imprezie prosimy przesyłać e-mailem:  
E-mail: PZSN: szachy@pzsn.pl 
E-mail: Krzysztof Chęciak (kierownik sekcji szachowej) – chrische@wp.pl  
E-mail: KSG Hetman Łuków: ksg.hetman@gmail.com 
 
 

Organizator zastrzega zmiany w programie zawodów  
oraz w regulaminie imprezy sportowej. 
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