IX OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY

TURNIEJ SZACHÓW
STANDARDOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
i STARSZYCH (50+) – „IDEA 2020”
Grzybowo k/ Kołobrzegu 15-22.06.2020r.

I CEL.
1. Rozegranie turnieju szachów standardowych.
2. Zorganizowana forma intelektualnego wypoczynku.
3. Wyłonienie zwycięzców turnieju.
4. Integracja szachistów niepełnosprawnych i sprawnych oraz starszych (50+).
5. Umożliwienie wypoczynku i rekreacji nad polskim morzem.
II ORGANIZATORZY I FINANSOWANIE.
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa,
2. Urząd Gminy Świebodzin.
3. Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” Świebodzin.
z 1% podatku od osób fizycznych oraz z odpłatności samych uczestników.
III MIEJSCE I TERMIN
1. Turniej szachowy rozegrany zostanie w Hotelu „Magnat SPA” w Grzybowie/k
Kołobrzegu kod 78-132 ul. Nadmorska 83 tel. 94 358 11 00
2. Termin 15-22.06.2020r.
IV KONKURENCJE I SYSTEM ROZGRYWEK.
1. Turniej standardowy na dystansie 9 rund z tempem gry: 90 minut na partię dla
każdego zawodnika
– kojarzenie komputerowe, system szwajcarski przy
zastosowaniu programu ChessArbiter.
2. W turnieju będą obowiązywać przepisy gry FIDE.
3. Czas spóźnienia na rundę ustala się maksymalnie do 15 minut. Po upływie tego
czasu partię uznaje się za przegraną. Gdy obaj zawodnicy są nieobecni, to
zostanie przyznany obustronny walkower.
V UCZESTNICY MISTRZOSTW.
Prawo startu w turnieju szachowym posiadają osoby niepełnosprawne i sprawne bez
względu na przynależność klubową lub stowarzyszeniową. Zapraszamy do Grzybowa
również osoby towarzyszące, rodziny i przewodników osób niepełnosprawnych.
VI NAGRODY
Za pierwsze miejsce nagroda wartości 1.500,- zł ( netto).
Z uwagi, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki zabroniło w kosztach zawodów
uwzględniać nagród pieniężnych dla zawodników - organizator postanawia, że nagrody
będą w formie atrakcyjnych i praktycznych kart upominkowych zapakowanych w
eleganckich etui do zrealizowania w sieci sklepów „Biedronka”. Nagrody otrzyma 20%
uczestników, a pula nagród zostanie podana w dodatkowym komunikacje w terminie
do 01 maja br. na stronie internetowej www.ChessArbiter.com
VII WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2020r. wyłącznie na adres PCSzN
„Idea” 66-200 Świebodzin os. Kopernika 99 lub e-mail: kozicz@poczta.wp.pl z
podaniem
rankingu
szachowego
zawodnika
i
posiadanego
stopnia
niepełnosprawności. Ponadto należy podać numer telefonu do ewentualnego kontaktu
telefonicznego organizatora z osobą zgłoszoną do zawodów.
Impreza limitowana z dofinansowaniem z otrzymanych środków finansowych dla 47
zawodników, w tym co najmniej 30 zawodników niepełnosprawnych oraz starszych
(50+).
1. Zawodnicy należący do PCSzN „Idea” wpłacają 400,- zł + 120,- zł wpisowego.
2. Zawodnicy nie należący do PCSzN „idea” wpłacają 500,- zł + 220,- zł wpisowego.
3. Wolontariusze ( 5 osób, członkowie Idei) wpłacają 700,- zł ( dotyczy osób,
które nie korzystały z dofinansowań w 2019r.)

Uwaga! Odpłatność wymieniona w p-tach 1-3 zostanie zastosowana wg
kolejności zgłoszeń – 47 zawodników i 5 wolontariuszy.
4. Osoby towarzyszące, rodziny i przewodnicy wpłacają 1.020,- zł. ( członkowie
„Idei” 850,- zł ).
5. Członkowie PCSzN „Idea” powinni mieć uregulowane składki członkowskie łącznie
z rokiem 2020.
O zakwalifikowaniu zawodników, do zniżkowej opłaty za udział w zawodach,
zadecyduje kolejność zgłoszeń, dotyczy to również osób towarzyszących.
6. Zawodnicy wyrażający chęć uczestnictwa w turnieju (poza limitem 47 osób) bez
naszego
dofinansowania wpłacają 1.156,- zł za udział i pobyt z pełnym
wyżywieniem.
Rezygnacja zawodnika z udziału w turnieju po terminie 15.05.2020r. powoduje
wykreślenia z turnieju, z jednoczesną utratą 80% wpłaty ( powyższe ustalenie dotyczy
również pozostałych uczestników imprezy ) .
Należność za udział w zawodach prosimy wpłacać w terminie do 15.04.2020r.

dotyczy osób umieszczonych na liście startowej, stronie ChessArbiter.com
na konto PCSzN „Idea”: w PKO BP O/ Świebodzin

nr 31 1020 5402 0000 0202 0115 1182.
Wpłaty wniesione po oznaczonym terminie skutkują dodatkową opłatą w wysokości
100,- zł.
VIII UWAGI KOŃCOWE
1. Sprzęt do gry oraz zegary szachowe zapewnia organizator.
2. Organizator w ramach odpłatności świadczy usługi: wyżywienie ( 3 posiłki dziennie)
- od kolacji w dniu 15.06.2020r. do obiadu w dniu 22.06.2020r. i noclegi – pierwszy
nocleg z 15/16.06.2020r. ostatni nocleg z 21/22.06.2020r.
3. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących podmiotów.
4. Terminy rozgrywek: w dniach: 16,17,18,19,20.06.2020r. rundy I,II,III,V,VII, w
godz. 10-13, w dniach 18,19,21.06.2019r. rundy: IV,VI,VIII w godz. 15-18, w
dniu 22.06.2020r. runa IX w godz. 8-11.
Podsumowanie zawodów nastąpi w dniu 22.06.2020r. o godz. 12,00.
5. Organizator ubezpiecza uczestników imprezy od nieszczęśliwych wypadków i
zdarzeń.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego
konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
7. Zawodnicy zostaną zakwaterowani z pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami
(wszystkie) – w pokojach znajdują się tv i ręczniki. Większość pokoi ma
bezprzewodowy dostęp do internetu. Ośrodek posiada windę. Doba hotelowa od
godz. 15 w dniu przyjazdu do godz. 11 w dniu wyjazdu.
8. Przyjazd zawodników w dniu 15 czerwca br. W dniu przyjazdu organizator
zapewnia kolację od godz. 18.00, a o godz. 20,00 odbędzie się konferencja, w sali
gry na parterze.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany komunikatu jego ostateczną
interpretację i odwołania zawodów.
10. Organizator zapewnia, w sali gry podczas trwania zawodów kawę i herbatę.
11. Obowiązki animatora turnieju z ramienia PCSzN „Idea” obejmie Andrzej Kozicz
telefon komórkowy 603 196 498, a sędziowskie Maciej Skocz – Gorzów Wlkp.
12. Hotel „Magnat SPA” oddalony jest 300 metrów od morza i pięknej piaszczystej
plaży.
13. Ustala się, iż turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
Zarząd PCSzN „Idea” Świebodzin
1% dla PCSzN „Idea” – KRS 0000197134
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