KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraliga 2020

1. ORGANIZATOR
Fundacja Gens Una Sumus prowadząca Klub Szachowy Dwie Wiezż e Krakoó w na zlecenie Polskiego
Związku Szachowego
2.PARTNERZY I WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miasta Krakowa
Urząd Marszałkowski w Krakowie
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
26.08 – 3.09.2020
Hotel Best Western ul. Opolska 14 w Krakowie
4. DYREKTOR TURNIEJU, SĘDZIA GŁÓWNY
Organizator - Dariusz Mikrut d.mikrut@gensunasumus.pl
Sędzia Głoó wny - Maciej Cybulski m.cybulski@pzszach.pl
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Listę druzż yn uprawnionych do udziału w zawodach okresó la Załącznik nr 1 Regulaminu Ekstraligi
6. ZGŁOSZENIA
Kluby zobowiązane są do przesłania potwierdzenia udziału w zawodach na adresy elektroniczne:
- Sędzia Głoó wny, Maciej Cybulski m.cybulski@pzszach.pl
- Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego, Artura Jakubca a.jakubiec@pzszach.pl
- biuro PZSzach: biuro@pzszach.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 28.07.2020 r. Termin przesłania składoó w: 11.08.2020.
Przy zgłoszeniu nalezż y dokonacó opłaty w wysokosó ci 1950 zł (opłata startowa 1750zł i opłata
rankingowa 200zł)
Opłatę za udział w Ekstralidze nalezż y wpłacacó na konto Polskiego Związku Szachowego:
Alior Bank: 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827, w tytule przelewu wpisać „Ekstraliga 2020 –
nazwa drużyny”
W przypadku wycofania się z rozgrywek opłata startowa nie podlega zwrotowi.
7. TERMINARZ i Miejsce Rozgrywek
Sala Bursztynowa - Hotel Best Western, Kraków, ul. Opolska 14
Odprawa Techniczna 25.08 - godz. 20.30
Otwarcia Ekstraligi 26.08 - godz. 14.30
I runda 26.08 - godz. 15.00
II runda 27.08 - godz. 13.00
III runda 28.08 - godz 15.00
IV runda 29.08 - godz 15.00
V runda 30.08 - godz 15.00
VI runda 31.08 - godz 15.00
VII runda 1.09 - godz 15.00
VIII runda 2.09 - godz. 15.00

IX runda 3.09 - godz. 9.00
Zakonó czenie 3.09 - godz 14.30
Ze względu na Olimpiadę online terminarz niektórych rund może ulec zmianie.
Informacja o takich zmiana zostanie podana na odprawie technicznej.
8. SYSTEM ROZGRYWEK
Zgodnie z Regulaminem Druzż ynowych Mistrzostw Polski – Ekstraliga – system kołowy na dystansie 9
rund.
Tempo gry 90'+30” za ruch +30' po wykonaniu 40 posunięcia.
9. NAGRODY
Zwycięzca otrzymuje tytuł Druzż ynowego Mistrza Polski.
Trzy pierwsze druzż yny otrzymują puchary i medale (po 9 sztuk kazż da druzż yna).
Druzż yny z miejsc 4-10 otrzymują pamiątkowe grawery (wręczane wyłącznie w trakcie ceremonii
zakończenia).
10. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Best Western Premier , Krakoó w, ul. Opolska 14a.
Preferencyjne ceny zakwaterowania wraz ze só niadaniami i dostępem do basenu:
Pokoó j 1 osobowy ze só niadaniem 170 zł – 1 doba
Pokoó j 2 osobowy ze só niadaniem 190 zł – 1 doba (za dwie osoby)
Osoby zakwaterowane w hotelu organizatora będą miały mozż liwosó có bezpłatnego korzystania z basenu
oraz innych udogodnienó na terenie obiektu.
W restauracji hotelowej dostępne będą dania obiadowe z ustalonym menu lub z karty wg.cennika.
Wyżywienie dla osób korzystających z zakwaterowania w cenie 70 zł od osoby/dzień (obiad i
kolacja) doliczone zostanie do danego pokoju.
Rezerwacje hotelu: a.piekarz@gensunasumus.pl
Aby rezerwacja była ważna, należy wpłacić kwotę zaliczki w wysokości 2000zł / drużyna do
dnia 1.08.2020
Wpłaty za hotel i wyzż ywienie nalezż y dokonywacó na konto:
Fundacja Gens Una Sumus, ul. Murarska 19/39, 31-311 Krakoó w
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 87 1750 0012 0000 0000 3717 8152 (wpłaty PLN)
Parking dla osób mieszkających w hotelu organizatora jest bezpłatny.
11. STRONA INTERNETOWA
Strona internetowa Mistrzostw będzie dostępna pod adresem www.ekstraliga2020.pzszach.pl
Wszystkie partie Ekstraligi będą transmitowane on-line.
Na stronie codziennie publikowane będą profesjonalne materiały fotograficzne i filmowe. Relacje
przesyłane będą do medioó w ogoó lnopolskich oraz lokalnych.

12 WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Turniej dla dzieci: „Od Malucha do Seniora”
Turniej prawnikoó w ORA w Krakowie

Mecz piłkarski – boisko 5 minut od hotelu
13. INNE POSTANOWIENIA
Obecność na odprawie technicznej, otwarciu i zakończeniu turnieju jest obowiązkowa.
Nieobecnosó có zawodnikoó w na uroczystosó ciach otwarcia, zakonó czenia Ekstraligi mozż e się wiązacó z
karami finansowymi dla klubu.
Zawodników obowiązują stroje reprezentacji klubu lub stroje wizytowe. Brak ww. stroju
jest równoznaczny z brakiem możliwości rozpoczęcia partii.
Przypominamy o nowych regulacjach Pzszach i Fide odnośnie dopingu elektronicznego.
Nie można mieć przy sobie żadnej elektroniki - nawet wyłączonego telefonu na sali gry.
Link do uchwały: http://pzszach.pl/2019/11/13/uchwala-nr-82-11-2019/
Po zakonó czonej partii zawodnicy mają obowiązek bycó w razie potrzeb dostępni dla medioó w.
Szczegoó ły na odprawie technicznej. Uczestnicy zawodoó w ubezpieczają się we własnym zakresie.

Ze względów epidemii Covid-19 podczas zawodów nie będzie można pozostawić telefonów i
innych rzeczy na sali gry. Jednocześnie podczas rozgrywek będzie dostępna woda, kawa,
herbata.
Nie
będzie
przekąsek
i
innego
poczęstunku
z
w/w
powodów.
Przed wejściem na salę gry na własną prośbę będzie można zmierzyć temperaturę.
Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa.
Przed każdą z rund kapitanowie zespołu proszeni będą o dostarczenie oświadczeń o stanie zdrowia
związanego z Covid-19 całej drużyny (dostępny formularz u sędziego). Jeśli zawodnicy poczują się chorzy
(duszności, gorączka lub inne objawy Covid-19) nie mogą brać udziału w rundzie i powinni niezwłocznie
poinformować organizatora.

Ostateczna interpretacja komunikatu nalezż y do Organizatora
Artur Jakubiec
Wiceprezes PZSzach
ds. Sportu Wyczynowego

Dariusz Mikrut
Prezes Fundacji Gens Una Sumus
Klub Szachowy Dwie Wiezż e Krakoó w

