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I Festiwal Szachowy imienia Jerzego Bryckiego 
Zamość 31.05 – 03.06.2019 r.  

 

 

 

 

        Organizatorzy: 
 

1) Polski Związek Szachowy,  

2) Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących „Syrenka”,  

3) Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu,  

4) Muzeum Szachów w Zamościu 

 we współpracy z Honorowym Gościem Festiwalu - Panią Elżbietą Brycką 

 

 

        W ramach Festiwalu przewidziane są następujące wydarzenia: 

 

1) Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w szachach aktywnych 

2) Integracyjny Turniej Błyskawiczny dla dzieci i młodzieży 

3) Symultana szachowa na rynku w Zamościu 

4) Wystawa pamiątek szachowych zebranych przez Pana Jerzego Bryckiego i   

    przekazanych przez Panią Elżbietę Brycką na rzecz Muzeum Szachów w Zamościu 

                5) Spotkanie z przedstawicielami władz miasta 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMCYH I SŁABOWIDZĄCYCH W SZACHACH AKTYWNYCH 

 

 

1. Termin i miejsce 

 

          Zawody rozegrane zostaną w Hotelu Alex ul. Okrzei 32 w Zamościu w dniach 31.05 –  

          03.06.2019 r. /przyjazd w dniu 31.05 (piątek) w godzinach popołudniowych, odprawa   

          techniczna w dniu przyjazdu o godz. 20.00, obecność obowiązkowa/. 

 

2. Warunki uczestnictwa 

 

          W zawodach mogą uczestniczyć osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub   

          umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (organizator może dopuścić   

          osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności) /potwierdzony aktualnym  

          orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem równoważnym/    
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3. System rozgrywek 

 
           - mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund (kojarzenie    

             komputerowe) 

           - tempo gry 30’+10” (zegary elektroniczne) 

           - w zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz kodeksu szachowego PZSzach 

           - zegary elektroniczne zapewnia organizator, jednak nie dysponuje zegarami mówiącymi 

 

4. Zgłoszenia 

 

          Zgłoszenia należy dokonać do koordynatora zawodów – Piotra Dukaczewskiego w terminie            

          do 14.05.2019: e-mail: p.dukaczewski@pzszach.pl tel. 509 606 021 . 

          W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię zawodnika, stopień niepełnosprawności, ranking      

          ELO i kategorię szachową. Każdy zawodnik zobowiązany jest do dostarczenia przed        

          rozpoczęciem zawodów kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z  

          tytułu utraty wzroku.  

          Udział przewodników w imprezie jest możliwy jedynie po zaakceptowaniu przez       

          koordynatora. 

 

 

5. Finansowanie  

 

          Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wniesienie wpisowego w wysokości 50 zł           

          od zawodnika oraz 80 zł od przewodnika płatnego przelewem na konto Polskiego Związku   

          Szachowego: 

 

Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827 

 

           lub gotówką u koordynatora w dniu przyjazdu. 

  

           Wysokość nagród finansowych zostanie ogłoszona podczas odprawy technicznej.               
  

 

6. Uwagi końcowe 

- zawodnik przystępując do turnieju akceptuje obowiązujący regulamin. 

          - organizator nie odpowiada za aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie zawodników. 

          - PZSzach zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji komunikatu i regulaminu     

            zawodów 
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