Nasz znak: 331/20

Lublin, dn. 03 sierpnia 2020 r.
INDYWIDUALNE
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W SZACHACH KOBIET I MĘŻCZYZN
BOSZKOWO, dn. 09-13.09.2020 r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 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:
Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych „ARKADIA” z siedzibą
w Otwocku.
4. Główni Sponsorzy:
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Ministerstwo Sportu.
5. Główni Partnerzy:
- Wydawnictwo Szachowe „Penelopa”, Warszawa ul. Grażyny 13/7.
- Firma „Amilaut” Aparaty Słuchowe, Warszawa al. Solidarności 60.
- Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie.
6. Data imprezy: 09-13.09.2020 r. (środa-niedziela)
7. Miejsce zawodów, zakwaterowania i wyżywienia:
Ośrodek Wypoczynkowy „Sadyba” ul. Starkowska 26 w Boszkowie Letnisku.
Na miejscu możliwość pływania w jeziorze, spacerów, gry w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa
stołowego opalania się na trawniku, na plaży, bezpłatna siłownia, bezpłatny parking. Odpłatna
zaś wypożyczalnia rowerów i sprzętu pływającego.
Dla osób nie jadających mięsa będą zapewnione posiłki wegetariańskie.
Należy zgłosić przed imprezą organizatorowi (K. Chęciak) chęć spożywania posiłków
wegetariańskich lub innej diety.
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8. Dojazd:
Boszkowo leży w samym centrum Wielkopolski. 130 kilometrów od Wrocławia, 70 od Poznania i
Zielonej Góry, 331 od Katowic i Warszawy. Przystanek kolejowy PKP w Boszkowie, położony
jest na trasie Leszno-Zbąszynek. Odległość z Leszna do Boszkowa wynosi 30 km.
9. Zasady przeprowadzenia Mistrzostw:
- Mistrzostwa szachowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim w trzech
zasadniczych grupach – na dystansie:
a) Niesłyszących – (9 rund)
b) Głuchoniewidomych – (7 rund)
c) Kobiet – (7 rund)
- Tempo gry wynosi:
Niesłyszący Mężczyźni - 85 minut na partię dla zawodnika +5 sekund za każde posunięcie.
Turniej Kobiet - 85 minut na partię dla zawodniczki +5 sekund za każde posunięcie.
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.
- 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. Ponadto w razie startu równej ilości 8-miu kobiet odbędzie się turniej kołowy.
10. Prawo do udziału w mistrzostwach mają:
członkowie klubów sportowych zrzeszonych w Polskim Związku Sportu Niesłyszących, mających
opłacone składki członkowskie do PZSN na 2020 rok.
W przypadku Niesłyszących Mężczyzn zawodnicy posiadający ranking FIDE lub minimum
(III 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:
25 miejsc w turnieju dla Niesłyszących,
15 miejsc w turnieju dla Głuchoniewidomych,
8 miejsc w turnieju dla Kobiet.
11. Nagrody: najlepsi zawodnicy/zawodniczki otrzymają pamiątkowe puchary, medale,
statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe i upominki.
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Awans do drużyny narodowej na ME Niesłyszących ICCD Amsterdam 2021 - będą mieli
zapewniony:
- Mistrz Polski Niesłyszących’2020
- Mistrzyni Polski Niesłyszących’2020
12. Organizatorzy zapewniają:
- trofea i nagrody,
- obiekt do przeprowadzenia zawodów,
- sprzęt do gry,
- blankiety do zapisu partii i długopisy,
- obsługę sędziowską,
- obsługę techniczną,
- obsługę medyczną,
- zakwaterowanie i wyżywienie – 3 posiłki dziennie,
- wodę dla uczestników,
- ubezpieczenie od NNW,
- zwrot do 80% kosztów podróży wg przepisów PZSN.
13. Organizatorzy nie zapewniają:
- obiadu dla uczestników w dniu przyjazdu do hotelu,
- prowiantu na drogę powrotną.
14. Zgłoszenie do zawodów:
Pierwszy termin zgłoszeń do dnia 23.08.2020 r. do godz. 23:59.
Do powyższego terminu uczestnicy mogą decydować z kim będą zakwaterowani w
pokojach. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, dokładną datę urodzenia, kategorię
szachową lub ranking, oraz nazwiska osób towarzyszących. Ponadto należy zasugerować
kto z kim będzie chciał być zakwaterowany w pokoju dwuosobowym lub trzyosobowym. Jest
możliwość rezerwacji pokoi jednoosobowych za dopłatą 30 zł od osoby (za 1 dobę pobytu).
Wszystkie prośby o pokoje należy kierować do Krzysztofa Chęciaka. Oficjalne zgłoszenia do
zawodów należy przesłać e-mailem na adres: chrische@wp.pl do wiadomości: szachy@pzsn.pl
Ostateczny termin zgłoszeń do dnia 01.09.2020 r. do godz. 23:59 !
Zawodnicy, którzy dowiedzieli się o Mistrzostwach, nie czekając na zgłoszenia swoich klubów,
mogą zgłaszać indywidualnie swoją chęć gry do Krzysztofa Chęciaka chrische@wp.pl
SMS: 503 706 933
Koordynatorem startu w Mistrzostwach osób głuchoniewidomych i przyjmującą zgłoszenia
jest: Bożena Więckowska, bennawie@gmail.com
tel./ SMS 605 648 731
Zawodnicy/zawodniczki, którzy wymagają pomocy tłumaczy-przewodników/opiekunów,
prosimy zgłaszać do p. Bożeny Więckowskiej, wszystkie nazwiska oraz sugestie dotyczące
zakwaterowania.
Najpóźniej 7 dni przed zawodami będzie zamieszczona lista wszystkich osób
dopuszczonych do uczestnictwa w zawodach. Większość osób o zatwierdzeniu do
uczestnictwa w zawodach dowie się znacznie wcześniej poprzez maila od organizatorów.
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15. Przyjazd do hotelu i opuszczenie hotelu:
W wyznaczonym dniu i czasie. Pokoje będą gotowe do zamieszkania od godziny 14:00.
Pierwszym posiłkiem po przyjeździe do hotelu jest - kolacja! Osoby zainteresowane
zjedzeniem obiadu w dniu swojego przyjazdu, mogą wykupić obiad na miejscu od organizatora
po uprzednim zamówieniu– koszt 30 PLN, lub wybrać sobie „na własną rękę” coś z karty w
hotelowej restauracji. Pobyt w pokojach hotelowych zakończy się w niedzielę dnia 13.09.br.
o godz. 12:00, do tego czasu trzeba mieć spakowany bagaż.
Wszelkie zapytania, sprawy a także reklamacje dotyczące:
- zakwaterowania, pokoi hotelowych, kluczy, niezbędnych artykułów sanitarnych w pokojach,
przedłużania pobytu,
- wyżywienia, w tym diet, zgłaszanie nieobecności na posiłkach,
- możliwości korzystania z bazy hotelowej i dostępnego sprzętu,
- możliwości korzystania ze sprzętu wodnego, atrakcji turystycznych w Boszkowie,
- dojazdu do Boszkowa, wyjazdu z Boszkowa, środków komunikacji, biletów:
Należy zgłaszać bezpośrednio do p. Moniki Wiśniewskiej – koordynatora ds./pobytu.
Tel: /SMS: 605 360 156 moniaczeq@interia.pl
16. Faktury za podróż należy wystawić na:
Polski Związek Sportu Niesłyszących
Al. Piłsudskiego 22
20-011 Lublin
NIP: 946-263-87-76
17. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności
Wszyscy startujący zawodnicy/zawodniczki w MP mają obowiązek posiadać przy sobie
orzeczenie o niepełnosprawności lub jego ksero! Jest to wymóg PFRON-u. Skan orzeczenia
można także wysłać mailem do: chrische@wp.pl lub bennawie@gmail.com i wtedy nie ma
obowiązku go przywozić.
18. Kary finansowe dla klubów za złamanie dyscypliny
Kierownicy klubów lub sekcji szachowych, którzy będą wysyłać oficjalne zgłoszenia do MPN
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 (150 PLN za każdego
zawodnika/zawodniczkę, którzy się nie pojawią na zawodach).
19. Ważniejsze przepisy regulaminowe:
- Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.
- Zabrania się gry w aparatach słuchowym osobom Niesłyszącym, natomiast osobom
Głuchoniewidomym się zezwala.
- Zabronione jest korzystanie na sali turniejowej z telefonów komórkowych.
- 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.
- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione, zostawione lub skradzione.
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20. Koronawirus
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przywiezienia swoich maseczek oraz respektowania
zalecanych w tym względzie przepisów hotelowych.
21. 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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