KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga 04-13.09.2020r. OW Limba Poronin
ORGANIZATOR: Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie - na zlecenie Polskiego
Związku Szachowego.
Dyrektor turnieju: Marian Sadzikowski- e-mail: biurochinch@wp.pl tel. 606-704-871,
Strona zawodów : www.ukssp8.zs1-chrzanow.pl, fb ,,chess in chrzanow – turnieje“

PATRONAT: Zawody realizowane przy wsparciu finansowym ze środków budżetowych
Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Sportu.
TERMIN i MIEJSCE: Poronin 04.09.2020r. – 13.09.2020r. Ośrodek Wypoczynkowy Limba Poronin, ul. Kośne
Hamry 15a, 34 - 520 Poronin - sale gry i zakwaterowanie. www.limba.poronin.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA: Drużyny uprawnione według Regulaminu PZSzach. Udział w zawodach jest
równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów, komunikatu organizacyjnego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora w celach związanych z turniejem i działalnością Uczniowskiego
Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie zgodnie z rozporządzeniem RODO. Administratorem
danych na czas turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie. Zgoda dotyczy
również wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem zawodnika, umieszczaniem ich na stronach internetowych i
w mediach, w celach promocji turnieju.

SYSTEM ROZGRYWEK: Zgodnie z regulaminem PZSzach, turniej drużynowy rozgrywany systemem
szwajcarskim IX rund. Tempo gry zgodnie z aktualnym regulaminem PZSzach.

ZGŁOSZENIA ORAZ REZERWACJA ZAKWATEROWANIA
Kluby zobowiązane są do przesłania e-mail według załączonych wzorów:
1) potwierdzenia udziału w rozgrywkach do 21 sierpnia 2020 r.
2) zgłoszenie składów drużyn następuje do 28 sierpnia 2020 na następujące adresy:
• organizatora: Marian Sadzikowski : biurochinch@wp.pl
• wiceprezes PZSzach Artur Jakubiec: a.jakubiec@pzszach.pl
• sędziego głównego Rafał Siwik: rafal@siwik.pl
Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia drużyny dokonuje klub na adres organizatora w terminie do 15.08.2020r.
Liczy się kolejność zgłoszeń. Wraz ze zgłoszeniem konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 1000zł/drużyna, na
podane konto bankowe organizatora.

OPŁATY: Wpisowe w wysokości 1000 zł oraz opłatę ryczałtową w wysokości 200zł za drużynę należy wpłacać
najpóźniej do dnia 22.08.2020r. na konto UKS przy SP 8 Chrzanów ING 20 1050 1302 1000 0022 2937 3713 z
dopiskiem odpowiednio „Wpisowe i opłata rankingowa – II Liga Poronin" oraz z nazwą klubu.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: W sprawach zakwaterowania kontakt Prezes UKS SP 8
Chrzanów Konrad Mucha tel. 600968197 email - biurochinch@wp.pl
Koszt pobytu wraz z wyżywieniem (trzy posiłki: śniadanie i kolacja - szwedzki stół, obiad serwowany):
Standard
Pokoje
Cena
Miejsce
Wczasowy

2 os. , 3 os. , 4 os.

105,00 zł x 9 dni = 945 zł

OW Limba

Wczasowy

1 os.

142,00 zł x 9 dni = 1278 zł

OW Limba

Wczasowy

1 os.

135,00 zł x 9 dni = 1215 zł

OW Paulina, OW Anka

Istnieje możliwość zamówienia u organizatora indywidualnie pokojów o wyższym standardzie lub
z dodatkowymi hotelowymi usługami (np. sprzątanie, wymiana ręczników, kosmetyki, wejścia na basen i sauny itp.).
Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto: UKS przy SP 8 Chrzanów ING 20 1050 1302 1000 0022 2937 3713
Tytuł wpłaty: „II Liga — Nazwa drużyny". Termin wpłaty całości należności za pobyt – 28.08.2020r. Wszelkie dopłaty,
różnice itp. należy uregulować do drugiego dnia pobytu.

NAGRODY*
Pula nagród finansowych 10800 zł
1 m-ce 3600 zł, 2 m-ce 2400 zł, 3 m-ce 1200 zł.
Za szachownice: 1 m-ce 300 zł, 2 m-ce 200 zł, 3 m-ce 100 zł
Puchary dla wszystkich drużyn uzyskujących awans. Medale za wyniki na deskach i 3 najlepszych drużyn. Dyplom dla
każdej drużyny.
Drużyny zajmujące miejsca 1-15* w roku 2020r. uzyskują awans do I Ligi.

HARMONOGRAM ROZGRYWEK
Przyjazd drużyn

04.09.2020 od godziny 16.00

Biuro zawodów budynek
z basenem, I piętro.

Odprawa techniczna

04.09.2020 godzina 20.30

Szałas

Otwarcie zawodów

05.09.2020 godzina 14.50

Sale gry

Rundy I-VIII

05-12.09.2020 godzina 15.00

6 sal gry

Runda IX

13.09.2020 godzina 9.00

6 sal gry

Zakończenie zawodów

13.09.2020 godzina 14.00

Szałas

SĘDZIOWANIE
Sędzia główny zawodów IA Rafał Siwik

UWAGI KOŃCOWE
W związku z panującym zagrożeniem pandemią koronawirusa organizator przeprowadzi zawody zgodnie z aktualnymi
wytycznymi OW Limba Poronin, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego
odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
Na sali gry nie mogą poza zawodnikami i kapitanem drużyny przebywać inne osoby.
*Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników wyłącznie w miejscach wskazanych przez
organizatora z dopasowaniem się do rygorów sanitarnych ośrodka.
Na terenie rozgrywania zawodów nie mogą przebywać osoby bez rejestracji u organizatora.
W razie potrzeby mogą być wprowadzone obostrzenia dotyczące bezpieczenstwa i profilaktyki zalecane przez SANEPiD:
używanie maseczek, dezysfecja rąk, sprzętu, ozonowanie sal, używanie rękawiczek, mierzenie temperatury itp.
Prowadzona będzie transmisja ze wszystkich partii.
Niepełnoletni uczestnik przez cały pobyt musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby dorosłej. Za zdolność do startu
oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujący.
Ostateczna weryfikacja drużyn i zawodników nastąpi podczas odprawy technicznej.
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa zostana opublikowane na 3 dni przed terminem zawodów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w komunikacie w celach organizacyjnych
i poprawy bezpieczeństwa, po konsultacji i zgodzie sędziego głównego.
* W związku z zagrożeniem zdrowia z powodu Covid-19 Polski Związek Szachowy podjął Uchwałę regulującą zasady
udziału w zawodach w okresie zagrożenia epidemiologicznego . Załącznik BEZPIECZEŃSTO .
Organizator na 3 dni przed zawodami, w zależności od aktualnej sytuacji w kraju i obowiązujących wytycznych,
przedstawi informację dotyczące sytemu rozgrywek i wysokości nagród.
Dyrektor Zawodów
Marian Sadzikowski

Prezes Klubu
Konrad Mucha

