Regulamin turnieju
„II Branżowe Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych”
1. Cel Turnieju
Celem turnieju „Branżowe Mistrzostwa Polski” jest:
a) Popularyzacja szachów w środowiskach branżowych.
b) Integracja branżowego środowiska szachowego.
c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach branżowych.
d) Budowa relacji środowiska szachowego z branżowym.
2. Organizator
Organizatorem turnieju „Branżowe Mistrzostwa Polski” jest Polski Związek Szachowy we
współpracy ze stowarzyszeniem – Towarzystwem Edukacyjno-Sportowym „Solvitur
Ambulando”.
3. Termin i miejsce turnieju
Turniej „Branżowe Mistrzostwa Polski” odbędzie się w dniach 18 -19 październik 2019
roku w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa)
4. Uczestnictwo
Prawo do uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby potrafiące grać w szachy
reprezentujące środowiska branżowe, które zorganizowały Mistrzostwa Polski zatwierdzone
przez Polski Związek Szachowy oraz przedstawiciele innych środowisk branżowych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproszenie do uczestniczenia w zawodach gości
specjalnych.
5. Założenia
Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych w szachach szybkich i
błyskawicznych dające tytuły:
a. W kategorii open:
Branżowy Mistrz Polski w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.
b. W kategorii amatorów:
Amatorski Branżowy Mistrz Polski w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia
zawodów ranking nie przekraczający 1600 ELO FIDE oraz 1600 rankingu krajowego
c. W kategorii drużynowej:
Drużynowy Branżowy Mistrz Polski w szachach szybkich i błyskawicznych.
Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników
reprezentujących jedną jednostkę organizacyjną. Organizator dopuszcza zgłoszenie więcej niż
jednej drużyny w danej branży, pod warunkiem wskazania zawodników reprezentującą każdą
z drużyn przed rozpoczęciem zawodów.
W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony
zostanie tylko Mistrz Polski.
Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech
najlepszych zawodników.
Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby
uczestników.
6. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia przyjmowane są na adres abrustman@gmail.com lub telefonicznie pod numer
664-303-892 do dnia 30 września 2019 roku.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowaną branżę.
Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Brak
stosownej opłaty spowoduje usunięcia zawodnika z listy startowej.
Informacja o wpłaconym wpisowym i stanie rejestracji będzie dostępna na
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3967/ - turniej szachów szybkich
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3968/ - turniej szachów błyskawicznych

W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.
b. Wpisowe wpłacone do dnia 20 września:
Dla zawodników uczestniczących w oficjalnych Mistrzostwach Polski w swojej branży:
11 rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 40 zł.
9 rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł.

Dla zawodników nie uczestniczących w oficjalnych Mistrzostwach Polski w swojej branży
11 rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 50 zł.
9 rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 55 zł.

c. Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego (nr konta: 10 2490
0005 0000 4600 5479 6322, siedziba: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92) W tytule
przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest
zawodnik.
d. Wpisowe wpłacone po dniu 20 września – 65 zł (szachy szybkie), 60 zł (szachy
błyskawiczne)
e. Wpisowe wpłacone na sali gry (jeżeli będą wolne miejsca) – 80 zł (szachy szybkie), 70 zł
(szachy błyskawiczne)

f. Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów w FIDE.
g. O wpisie na listę startową decyduje kolejność wpłat na rachunek bankowy.
7. Program zawodów
Czas trwania zawodów: Zawody rozgrywane będą w dniach 18 -19 październik 2019:
Szachy błyskawiczne rozgrywane w dniu 18 października 2019 piątek
Potwierdzenie rejestracji zawodników 15:00 – 16:00
II. Otwarcie zawodów – 16:00 – 16:30
III. Turniej szachów błyskawicznych 16:30 – 20:00
IV. Zakończenie – 20:30.
Szachy szybkie rozgrywane w dniu 19 października 2019 sobota
Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30
II. Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
III. Turniej szachów szybkich 10:00 – 17:00
I runda 10:00
II runda 10:45
III runda 11:30
IV runda 12:15
V runda 13:00
VI runda 13:45
Przerwa obiadowa – 14:00 – 14:45
VII runda 14:45

VIII runda 15:30
IX runda 16:15
b) Zakończenie – 17:30.

Turnieje będą klasyfikowane do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników po
przekroczeniu 130 osób. Informacja zostanie umieszczona na oficjalnej stronie zawodów.
Zawodnik, który nie potwierdzi udziału w dniu turnieju szachów szybkich do godziny 9:30, a
w dniu turnieju szachów błyskawicznych do godziny 16:00, nie zostanie dopuszczony do I
rundy.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
8. Osoby odpowiedzialne
a. Dyrektor Turnieju: Adam Dzwonkowski (a.dzwonkowski@pzszach.pl) 607 499 031.
b. Z-ca Dyrektora Turnieju: Krzysztof Pajączek (krzysztof.pajaczek@gmail.com) 723 998
528.
c. Sędzia główny: IA Agnieszka Brustman (abrustman@gmail.com) 664 303 892.
* * * *
Informujemy, że dane osobowe uczestników mistrzostw przetwarzane będą na
podstawie na podstawie art. 6 ust. 1. pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadania publicznego „II Branżowe
Mistrzostwa Polski” oraz zadań statutowych PZSzach. Uczestnikowi przysługuje prawo
wglądu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w każdym momencie. Sprzeciw może zostać oddalony jeśli jego uwzględnienie
naruszać będzie prawidłowość przebiegu realizacji zadania lub prawa innych osób.
Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Szachowy (00-514
Warszawa, Marszałkowska 84/92) który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(kontakt: tel. 22 8414192, e-mail: biuro@pzszach.pl).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów
fotograficznych i audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju w celach
sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocji gry w szachy.

