
 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet do lat 20 

w 2019 roku  

1. CELE  

1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski do lat 20 za rok 2019 w kategorii kobiet i mężczyzn.  

2. Popularyzacja szachów i podnoszenie poziomu sportowego.    

 

2. ORGANIZATOR  

Polski Związek Szachowy  

 

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK  

23 – 30 listopada 2019 r.  

Dom Wczasowy „GLOBUS”, Ustroń-Jaszowiec, ul. Turystyczna 6, http://www.globusustron.pl/  

Przyjazd i zakwaterowanie - w piątek 22.11.2019 r. od godz. 16:00.  

Odprawa techniczna w dniu przyjazdu o godz. 20.30 – obecność obowiązkowa. 

 

4. HARMONOGRAM ZAWODÓW 

22.11.2019 piątek od 16:00 – Przyjazdy uczestników i zakwaterowanie   

20:30 - Odprawa techniczna – obecność obowiązkowa 

23.11.2019 sobota 09:30 – Otwarcie i I runda  

24.11.2019 niedziela 09:30 – II runda  

25.11.2019 poniedziałek 09:30 – III runda 

15:00 – IV runda  

26.11.2019 wtorek  09:30 – V runda  

27.11.2019 środa 09:30 – VI runda  

28.11.2019 czwartek 09:30 – VII runda  

29.11.2019 piątek 09:30 – VIII runda  

30.11.2019 sobota 09:30 – IX runda  

14:30 – Zakończenie Mistrzostw 

 

5. UCZESTNICTWO  

Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE, 

posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający 

licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach. 

Obowiązuje stan z Centralnego Rejestru PZSzach na dzień odprawy technicznej. 

Warunkiem udziału w mistrzostwach jest: 

• Terminowe zgłoszenie do 4.11.2019 na adres organizatora imp20@pzszach.pl  
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• Opłacenie wpisowego w wysokości 140 zł (zawiera opłatę rankingową) na konto PZSzach  

Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827 

do 8.11.2019 r.;  

Tytuł przelewu: IMP20 wpisowe + imię i nazwisko zawodnika. W przypadku wnoszenia opłaty za więcej 

niż 1 zawodnika należy przesłać pełen wykaz zawodników na adres imp20@pzszach.pl 

Nie należy łączyć opłaty wpisowego z opłatą za zakwaterowanie i wyżywienie. 

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK 

Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w 8 dni, oddzielnie dla kobiet  

i mężczyzn, zgodnie z Regulaminem Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20. 

 

7. TEMPO GRY 

90 minut dla zawodnika na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii oraz 30 sekund na każde 

posunięcie od początku partii.  

 

8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (od kolacji 22.11 – do obiadu 30.11.2019), wszystkie pokoje z 

łazienkami i TV w DW „GLOBUS” wynosi za osobę:  

• pokoje 2-3 os. i studio 2+2:   8 dni x 95 zł = 760,00 

• pokoje 1 osobowe (w miarę możliwości organizacyjnych):  8 x 130 zł = 1.040,00 

Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia przyjmowane są w terminie do dnia 15.11.2019 r. 

poprzez wniesienie opłaty jw. na konto PZSzach  

Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827 

tytuł przelewu: IMP20 zakwaterowanie + imię i nazwisko zawodnika. W przypadku wnoszenia 

opłaty za więcej niż 1 zawodnika należy przesłać pełen wykaz zawodników na adres 

imp20@pzszach.pl 

Nie należy łączyć opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie z opłatą za wpisowe. 

 

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

• Zwycięzcy turniejów zdobywają tytuły Mistrza (Mistrzyni) Polski do lat 20.  
• Zdobywcy I miejsc uzyskują prawo startu w Mistrzostwach Świata do lat 20 w 2020 r. na koszt PZSzach 

oraz prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2020 /odpowiednio IMPK/. 

• W każdej z grup zdobywcy miejsc 1-3 otrzymują puchary i medale. Nagrody finansowe (I – 1.200 zł; 

II – 1.000 zł; III – 800 zł; IV – 600 zł; V – 400 zł; VI – 200 zł) w każdej z grup nie są dzielone.  

 

10. UWAGI KOŃCOWE  

• Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz odpowiadają 

jednostki delegujące    

• Nieletni uczestnicy przez cały czas muszą znajdować się pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, 

organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część zawodów  

• Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją warunków powyższego regulaminu  

• Przeslanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawodników dla potrzeb realizacji zadania publicznego, w tym:  

- przeprowadzenia zawodów, publikacji i archiwizacji ich wyników 

- sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa 

Przeslanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i nagrań z 

udziałem uczestników do celów promocji sportu szachowego. 

• Organizator ani kompleks DW nie zapewnia opieki medycznej. Odpowiednie placówki znajdują się na 

terenie miasta Ustroń. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

      

 Wiceprezes PZSzach ds. sportu wyczynowego 

 /-/ 

 Artur Jakubiec 
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