Nasz znak: 671/18

Lublin, dn. 12 listopada 2018 r.
INDYWIDUALNE
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH
KOBIET I MĘŻCZYZN
LUBLIN, dn. 07 – 09 grudnia 2018r.
KOMUNIKAT NR. 1

1.Cel imprezy:
- Wyłonienie Indywidualnych Mistrzów Polski Niesłyszących w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych.
- Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce wśród niesłyszących.
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących z siedzibą w Lublinie.
3.Data imprezy: 07.12.- 09.12.2018 r. (piątek-niedziela)
4.Miejsce zawodów: Hotel „Victoria”, ul. Narutowicza 58/60, Lublin
5.Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel „Victoria”, ul. Narutowicza 58/60, Lublin
6.Uczestnictwo:
Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodnikom polskim, zarejestrowanym w Polskim
Związku Sportu Niesłyszących, członkom klubów sportowych, które nie zalegają ze składkami
członkowskimi do PZSN.
7.Zgłoszenia:
7.1. Kluby dokonują zgłoszenia udziału swoich zawodników na adres elektroniczny:
chrische@wp.pl (Krzysztof Chęciak) do wiadomości szachy@pzsn.pl w nieprzekraczalnym
terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.
7.2. W zgłoszeniu należy podać: Pełną nazwę i adres klubu, nazwisko i imię zawodniczki/ka,
posiadaną kategorię szachową, ranking FIDE oraz rok urodzenia, nazwiska osób towarzyszących.
7.3. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do zawodów.
7.4. Połowa miejsc w imprezie zostanie obsadzona przez zawodników wg wysokości aktualnego
rankingu. Pozostali wg kolejności napływających zgłoszeń. Zastrzega się możliwość ograniczenia
liczby zgłoszeń z jednego klubu w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
7.5. Ostateczna weryfikacja listy startowej nastąpi najpóźniej 5 dni przed zawodami i będzie
natychmiast podana do wiadomości zainteresowanych.
8.System rozgrywek, tempo gry
WARIANT 1
8.1. Obydwa turnieje rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
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8.2. Tempo gry:
szachy szybkie:
10 minut na partię dla zawodnika z dodawaniem 5 sekund na każde posunięcie,
szachy błyskawiczne:
3 minuty na partię dla zawodnika z dodawaniem 2 sekund na każde posunięcie.
WARIANT 2
8.1. MPN rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie
11 rund – w szachach Błyskawicznych,
7 rund –w szachach Szybkich.
8.2. Tempo gry:
szachy błyskawiczne:
3 minuty na partię dla zawodnika z dodawaniem 2 sekund na każde posunięcie.
szachy szybkie:
15 minut na partię dla zawodnika bez dodawania czasu.
8.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
8.4. Indywidualne Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Szachach Szybkich i Błyskawicznych
są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. lub nie są zgłoszone.
9.Ocena wyników:
9.1. Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
9.1.1. Suma zdobytych punktów,
9.1.2. Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych wartości),
9.1.3. Wartościowanie pełne Buchholza,
9.1.4. Liczba zwycięstw,
9.1.5. Liczba partii czarnymi,
9.1.6. Wynik bezpośredniej partii między zawodnikami.
9.2. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o tytule Mistrza
Polski zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego, dalsze lokaty będą
dzielone.
10. Nagrody i wyróżnienia:
10.1. Zwycięzcy otrzymuje tytuły Indywidualnych Mistrzów Polski Niesłyszących w Szachach
Szybkich i Błyskawicznych.
10.2. Trzech najlepszych zawodników w każdej z kategorii otrzymuje medale Indywidualnych
Mistrzostw Polski Niesłyszących w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
10.3. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.
11.Finansowanie:
11.1. Koszty organizacji, noclegów i wyżywienia ponosi organizator.
11.2. Uczestnicy biorący udział w zawodach, podróżują na koszt delegujących klubów,
sponsorów lub własny.
11.3.Faktury za podróż należy wystawić na:
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
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12.Sędziowanie:
12.1. Zawody poprowadzi sędzia klasy międzynarodowej FIDE – Zbigniew Pyda.
12.2. Zawodnicy będą mieli prawo odwołać się od decyzji sędziego, po uprzednim złożeniu
protestu na piśmie oraz wniesieniu wymaganej kaucji finansowej - 100 PLN do jury appeal,
składającego się z trojga doświadczonych szachowo przedstawicieli, wybranych przed zawodami.
12.3. Wszystkie decyzje jury appeal są ostateczne.
13. Postanowienia końcowe:
13.1 Zabrania się wnoszenia na salę gry włączonych telefonów komórkowych oraz
używania podczas gry aparatów słuchowych.
13.2. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone umyślnie szkody
w miejscu zawodów.
13.3 Uczestnicy zawodów ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
13.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub zagubione
uczestników zawodów.
13.5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów.

UWAGA !
Organizatorzy Mistrzostw zastrzegają sobie możliwość drobnych modyfikacji
w regulaminie i w programie zawodów !
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