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LOTTO INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI  

BUDIMEX INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET 

POZNAÑ, 30.03-07.04.2016 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
 

1. ORGANIZATORZY 
 

    Stowarzyszenie im. Ferdynanda Dziedzica 

    Polski Zwi¹zek Szachowy 

    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 

Mistrzostwa  zostan¹  rozegrane  w  Gmachu  Gùównym  Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu (Al. Niepodlegùo�ci 10) w dniach 30.03-07.04.2016, sala 111A. 
 

Odprawa techniczna odbêdzie siê podczas konferencji prasowej w dniu 

29.03.2016 o godz. 16:30. 
 

 

3. DYREKTOR TURNIEJU 
 

Maciej Cybulski 

tel. 889 539 628  

e-mail:maciej.cybulski@op.pl  
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

Listê    zawodników    uprawnionych    okre�laj¹    zaù¹czniki    do    regulaminów 

Indywidualnych Mistrzostw Polski i Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet. 
 

5. ZG£OSZENIA 
 

Warunkiem udziaùu jest przesùanie zgùoszenia za pomoc¹ formularza na stronie Mistrzostw 

oraz dokonanie opùat w terminie do 8 marca 2016: 
 

    startowej w wysoko�ci 200 zù, 

    organizacyjnej w wysoko�ci 200 zù, 

    rankingowej w wysoko�ci 20 zù, 
 

razem 420 zù pùatne na konto  PZSzach Bank BPH SA nr konta 34 1060 0076 

0000 3200 0071 8184 w tytule przelewu nale¿y podaã �IMP lub IMPK - imiê nazwisko�. 
 

W przypadku rezygnacji z udziaùu w Mistrzostwach opùaty startowa, organizacyjna i 

rankingowa nie podlegaj¹ zwrotowi. 
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Zawodnicy i zawodniczki rezerwowe (zaù¹cznik 2 i kolejni z listy rankingowej) potwierdzaj¹, 

w podanym wy¿ej terminie, gotowo�ã udziaùu na adresy elektroniczne podane w zaù¹czniku 1 

Niepotwierdzenie gotowo�ci udziaùu jest równoznaczne z rezygnacj¹.  

6. TERMINARZ ROZGRYWEK 
 

29.03.2016 15:00 � Uroczyste Otwarcie i Gala Hetmanów 

16:30 � Konferencja prasowa poù¹czona z odpraw¹ 

techniczn¹ oraz losowaniem numerów startowych 

17:15 � Nieoficjalne Mistrzostwa Polski Bullet (1' + 1'')  

18:00 � Bankiet 

19:00 � Symultana szachowa dla zaproszonych go�ci 

 30.03.2016 15:00 - I runda 

31.03.2016 15:00 - II runda 

01.04.2016 15:00 - III runda 

02.04.2016 15:00 - IV runda 

03.04.2016 15:00 - V runda 

04.04.2016 15:00 - VI runda 

05.04.2016 15:00 - VII runda 

06.04.2016 15:00 - VIII runda 

07.04.2016 10.00 - IX runda 

16.00 - Uroczyste zakoñczenie 

 
7. SYSTEM ROZGRYWEK 

Zgodnie z Regulaminem IMP oraz IMPK zostan¹ rozegrane systemem koùowym  

na dystansie 9 rund. 

Tempo gry: 90 minut na 40 posuniêã plus 30 minut na dokoñczenie partii, z 

dodawaniem 30 sekund na ka¿de posuniêcie od pocz¹tku partii. 
 

8. NAGRODY 

Fundusz nagród wynosi 58.500 zù w Mistrzostwach Polski oraz 58.500 zù  

w Mistrzostwach Polski Kobiet. Dodatkowo przewidziane s¹ nagrody specjalne  

za najciekawsz¹ partiê ka¿dej rundy w wysoko�ci 200 zù ka¿da oraz nagrody  

specjalne za najpiêkniejsz¹ partiê Mistrzostw � po jednej w ka¿dym turnieju. 

£¹czna pula nagród w Indywidualnych Mistrzostwach Polski i Indywidualnych Mistrzostwach 

Polski Kobiet 2016 wynosi 118 800 zù. 

LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski: 

I miejsce 20.000 zù 

� powoùanie do Kadry Narodowej* 

� sfinansowanie wyjazdu na Indywidualne Mistrzostwa Europy 2016** 

II miejsce 13.000 zù 

� powoùanie do Kadry Narodowej* 

� sfinansowanie wyjazdu na Indywidualne Mistrzostwa Europy 2016** 

III miejsce 9.000 zù 

IV miejsce 6.000 zù 

V miejsce 4.500 zù 

Dla zawodników nienagrodzonych 500 zù za wygran¹ partiê. 



BUDIMEX Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet: 

I miejsce 20.000 zù  

� powoùanie do Kadry Narodowej* 

� sfinansowanie wyjazdu na Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet 2016** 

II miejsce 13.000 zù 

� powoùanie do Kadry Narodowej* 

� sfinansowanie wyjazdu na Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet 2016** 

III miejsce 9.000 zù 

IV miejsce 6.000 zù 

V miejsce 4.500 zù 

Dla zawodniczek nienagrodzonych 500 zù za wygran¹ partiê. 

* Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach. 

** Wyjazd pod warunkiem akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Uwagi: 

� Wysoko�ã nagród w Indywidualnych Mistrzostwach Polski i Indywidualnych Mistrzostwach 

Polski Kobiet podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w Polsce 

podatek od nagród powy¿ej kwoty 760 zù wynosi 10%. 

� Nagrody odbieraj¹ zawodnicy osobi�cie na zakoñczeniu turnieju. Nagrody nieodebrane na 

zakoñczeniu Mistrzostw przechodz¹ na rzecz organizatora. 

� Sfinansowanie wyjazdu na Indywidualne Mistrzostwa Europy i Indywidualne Mistrzostwa 

Europy Kobiet oraz powoùanie do kadry i reprezentacji dotyczy wyù¹cznie zawodników i 

zawodniczek reprezentuj¹cych polsk¹ federacjê (POL). 

 

9. ZAKWATEROWANIE 
 

Oficjalnym hotelem organizatora jest Hotel NH Poznañ ****, ul. Úwiêty Marcin 67, 

oddalony o 200 metrów od sali gry. Hotel poùo¿ony jest w centrum miasta i oferuje 

swoim go�ciom bezpùatny dostêp do Internetu, sauny i siùowni. 
 

Cena zakwaterowania w standardzie podwy¿szonym ze �niadaniami w terminie 29.03 � 

07.04: 
 

�  w pokoju 1-osobowym: 2340 zù brutto (260 zù za dobê) 

�  w pokoju 2-osobowym: 1440 zù brutto (160 zù za dobê) 
 

UWAGA!  Rezerwacji  noclegu  w  hotelu  organizatora  nale¿y  dokonaã  do  dnia 1 marca 

2016  roku,  wpùacaj¹c  na  konto  Organizatora  zaliczkê  stanowi¹c¹ równowarto�ã jednej 

doby hotelowej. 
 

Pozostaùa  czê�ã  pùatna  na  konto  Organizatora    do  15  marca  2016  roku: 

72 2030 0045 1110 0000 0352 3110 Bank BGÝ. 
 

W  przypadku  wycofania  siê  z  Mistrzostw  lub  rezygnacji  z  usùug  hotelowych zaliczka 

nie podlega zwrotowi. 
 

Prosimy w tytule przelewu wpisaã: �Zakwaterowanie IMP lub IMPK - imiê nazwisko�. 

Zamówienie  noclegu  nale¿y  przesùaã  za  pomoc¹  formularza  zgùoszeniowego na stronie 

turnieju. 
 

W przypadku wpùaty zaliczki po 1 marca 2016 roku, Organizator nie gwarantuje miejsca 

w hotelu. 

Szczegóùowych informacji udziela Maciej Cybulski tel. 889 539 628,  

e-mail: maciej.cybulski@op.pl 
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10. STRONA INTERNETOWA 
 
Strona internetowa Mistrzostw bêdzie dostêpna pod adresem mp2016.pzszach.pl 

 

Wszystkie partie bêd¹ transmitowane on-line oraz komentowane na ¿ywo. 
 
 

11. POSTANOWIENIA KOÑCOWE 
 

 Zawodniczki i zawodnicy nieobecni na odprawie technicznej bez uprzedniej zgody 

sêdziego gùównego nie zostan¹ dopuszczeni do zawodów. Zgoda taka bêdzie 

udzielana tylko w wyj¹tkowych przypadkach losowych. 
    Obecno�ã na otwarciu i zakoñczeniu turnieju jest obowi¹zkowa. 

 Uczestniczki     i     uczestników     Indywidualnych     Mistrzostw     Polski i 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet obowi¹zuje strój wizytowy. 

 Po zakoñczonej partii zawodnicy maj¹ obowi¹zek udzieliã informacji na pro�bê 

przedstawicieli mediów lub organizatora. 

    Zawodnicy maj¹ obowi¹zek uczestniczyã w konferencji prasowej. 

    Uczestnicy zawodów ubezpieczaj¹ siê we wùasnym zakresie. 

 Wszyscy uczestnicy Mistrzostw maj¹ obowi¹zek rozegraã wszystkie partie turnieju, z 

wyj¹tkiem przypadku choroby zawodnika po�wiadczonej zwolnieniem lekarskim. 

●  W mistrzostwach bêd¹ obowi¹zywaùy wytyczne FIDE w zakresie ochrony przed 

oszustwami, z losowymi kontrolami zawodników wù¹cznie. 

 Komitet Honorowy oraz Sêdzia gùówny zostanie ogùoszony na miesi¹c przed 

zawodami. 

    Ostateczna interpretacja komunikatu nale¿y do organizatora. 

 

 
 

Dyrektor Mistrzostw: 
 

 
/-/ Maciej Cybulski 

Prezes PZSzach: 
 

 
/-/ Tomasz Delega 


