Nasz znak: 652/20

Lublin, dn. 25 listopada 2020 r.
I MEMORIAŁ LUDWIKA KAMIŃSKIEGO
W SZACHACH
LUBLIN, dn.11-13 grudnia 2020 r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel
•
•
•
•
•

imprezy:
Organizacja i popularyzacja szachów wśród Niesłyszących w Polsce,
uczczenie pamięci wybitnego sportowca i działacza Niesłyszących – Ludwika Kamińskiego,
uprawianie sportu wyczynowego, propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
podniesienie poziomu gry zawodników poprzez starty w turniejach,
obserwacja i nabór utalentowanych zawodników do przyszłej Kadry Narodowej
Niesłyszących,
• integracja osób Niesłyszących, w tym młodzieży - poprzez sport.

2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących
3.Termin: 11-13 grudnia 2020 r.
4.Miejsce imprezy: Sala konferencyjna w hotelu „Victoria”, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
5.Zakwaterowanie: Hotel „Victoria”, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
6.Wyżywienie: Hotel „Victoria”, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
7.Uczestnictwo:
• Prawo uczestnictwa mają członkowie PZSN.
• Zgłoszenia poprzez kluby sportowe PZSN, które mają uregulowane składki członkowskie.
8. Zasady przeprowadzenia Mistrzostw:
• Mistrzostwa szachowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie
9- rund
• Tempo gry wynosi:
turniej kobiet i mężczyzn (jedna grupa turniejowa) 15 min. + 5 sek. na ruch dla zawodnika
9. Obowiązują przepisy:
• FIDE i PZSzach
10. Sprawy finansowe:
- organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów tj.: zakwaterowanie,
wyżywienie, napoje, wynajem hali, obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, ubezpieczenie,
trofea sportowe.
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www.pzsn.pl
email: info@pzsn.pl

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. Zgłoszenie:
Zgłoszenie imiennie należy wysłać w terminie do 04.12.2020r. g: 23:59 na adres: szachy@pzsn.pl
i do PZSN: info@pzsn.pl do wiadomości Krzysztofa Chęciaka: chrische@wp.pl
Prosimy o możliwie jak najszybciej podanie dokładnej liczby zawodników i w jakich
godzinach zamierzają przyjechać do hotelu. Kontakt e-mail: info@pzsn.pl
Odprawa techniczna – piątek 11.12.2020 r. o godz. 21.00 w sali konferencyjnej w hotelu
„Victoria”, ul. Narutowicza 58/60 w Lublinie – obecność tylko kierowników i trenerów.
12. Pozostałe przepisy regulaminowe:
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w hotelu lub skradzione.
• Odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody materialne wyrządzone w hotelu ponoszą
indywidualnie mieszkańcy pokoi.
• Interpretacja końcowa niniejszych przepisów należy do Organizatora i Sędziego Głównego
zawodów.
PROGRAM ZAWODÓW :
11.12.2020 r. Piątek
od godz.16:00 - Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:00-20:00 - Kolacja
21:00
- Odprawa techniczna
12.12.2020 r. Sobota
07:00-08:00 - Śniadanie
09:00
- Otwarcie zawodów
09:00-12:00 - Turniej
- rundy I-III
13:00
– Obiad
15:00-18:00 - Turniej
- rundy IV-VI
20:00
- Kolacja
13.12.2020 r. Niedziela
07:00-08:00 - Śniadanie
09:00-12:00 - Turniej
- rundy VII-IX
12:30
- Podsumowanie zawodów.
13:00-14:00 - Obiad i wyjazd uczestników
Organizator zastrzega prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie imprezy!
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