MOKATE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
KOBIET W SZACHACH
pod honorowym patronatem
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Ostrów Wielkopolski, 3-12 sierpnia 2020 r.

1. ORGANIZATOR
 Polski Związek Szachowy
 Miasto Ostrów Wielkopolski
 Ostrowskie Towarzystwo Szachowe
2. MIEJSCE ZAWODÓW
Mistrzostwa zostaną rozegrane w Ostrowie Wielkopolskim Centrum Aktywności Lokalnej
al. Powstańców Wielkopolskich 18 i Forum Synagoga ul. Raszkowska 21.
3. DYREKTOR TURNIEJU
Szymon Pieczewski s.pieczewski@pzszach.pl
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Listę zawodniczek uprawnionych określają załączniki do regulaminów Indywidualnych
Mistrzostw Polski Kobiet.
5. ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres elektroniczny mpk@pzszach.pl
oraz dokonanie opłat
 startowej w wysokości 200zł

 organizacyjnej w wysokości 200zł
 rankingowej w wysokości 20zł
Razem 420zł płatne na konto PZSzach 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827
Alior Bank w terminie do 21 lipca 2020r, w tytule przelewu należy podać IMPK-imię i
nazwisko.
 W przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach opłaty startowa, organizacyjna i
rankingowa nie podlegają zwrotowi.
 Zawodniczki rezerwowe (załącznik nr 2 i kolejne zawodniczki z listy rankingowej)
potwierdzają, w terminie 14 lipca 2020 r. gotowość udziału na maila mpk@pzszach.pl
 Niepotwierdzenie gotowości udziału jest równoznaczna z rezygnacją
6. TERMINARZ ROZGRYWEK
 3 sierpnia (Synagoga Ostrowska, ul. Raszkowska 21)
 17:00 Sesja zdjęciowa zawodniczek
 19:00 Uroczyste otwarcie IMPK
 19:30 konferencja prasowa połączona z odprawą techniczną, oraz
losowaniem numerów startowych
 20:15 Wydarzenia towarzyszące.
 4 sierpnia
 I runda godz. 16:00
 5 sierpnia
 II runda godz. 16:00
 6 sierpnia
 III runda godz. 16:00
 7 sierpnia
 IV runda godz. 16:00
 8 sierpnia
 V runda godz. 16:00
 9 sierpnia
 VI runda godz. 16:00
 10 sierpnia
 VII runda godz. 16:00
 11 sierpnia
 VIII runda godz. 16:00
 12 sierpnia
 IX runda godz. 14:00
 Zakończenie około godz.19:30
7. SYSTEM ROZGRYWEK
Zgodnie z Regulaminem IMPK zostaną rozegrane systemem kołowym na dystansie 9
rund. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z
dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. Za spóźnienie na rundę zostaje
nałożona kara finansowa w wysokości 300zł. Spóźnienie powyżej 30 minut karane jest
walkowerem.
8. NAGRODY
Fundusz nagród wynosi 42000 zł. Dodatkowo przewiduje się nagrody za najciekawszą
partię każdej rundy, oraz nagrody specjalną za najciekawszą partię Mistrzostw, partie
zostaną wyłonione w drodze głosowania internetowego.
 I miejsce – 14.000zł
 II miejsce – 10.000zł
 III miejsce – 6.000zł
 IV miejsce – 4.000zł
 V miejsce – 3.000zł
 VI miejsce – 2.000zł
 VII - VIII miejsce – 1.000zł
 IX – X miejsce – 500zł
Uwagi:
 Wysokość nagród Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet podana jest w
kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce podatek od
nagród powyżej 2.000zł wynosi 10%
 Nagrody odbierają zawodniczki osobiście na zakończeniu turnieju. Nagrody
nieodebrane przechodzą na rzecz organizatora
9. Zakwaterowanie
 Hotel Polonia – standard podstawowy 125zł os.; standard podwyższony i
apartamenty 145zł os. ze śniadaniem i obiadem do wyboru z 7 zestawów.
 Hotel Komeda – ceny ze śniadaniem oferta ważna do 29 lipca.
POKÓJ JEDNOOSOBOWY
POKÓJ JEDNOOSOBOWY
PREMIUM
APARTAMENT SUPERIOR
(1OS.)
APARTAMENT Z
ANEKSEM
KUCHENNYM (1OS)
APARTAMENT
HISZPAŃSKI
Z WANNĄ JACUZZI (1OS)

163.00ZŁ/DOBA
183.00ZŁ/DOBA
273.00ZŁ/DOBA
273.00ZŁ/DOBA
313.00ZŁ/DOBA

10. Postanowienia końcowe
 Zawodniczki nieobecne na odprawie technicznej bez uprzedniej zgody sędziego
głównego nie zostaną dopuszczone do zawodów. Zgoda taka będzie udzielana
tylko w wyjątkowych przypadkach losowych.











Obecność na otwarciu i zakończeniu turnieju jest obowiązkowa.
Zaproszone przez organizatora zawodniczki mają obowiązek uczestniczyć w
konferencji prasowej.
Po zakończonej partii zawodniczki mają obowiązek udzielić wywiadu na prośbę
przedstawicieli mediów lub organizatora.
Wszystkie uczestniczki Mistrzostw mają obowiązek rozegrać wszystkie partie
turnieju, z wyjątkiem przypadku choroby poświadczonej zwolnieniem lekarskim.
Uczestniczki Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet obowiązuje dress-code od
dnia otwarcia do dnia zakończenia Mistrzostw.
Zawodniczki zobowiązane są do dostępności od godziny 17.00 w dniu otwarcia
Mistrzostw do celów medialnych PZSzach, organizatora i wykonania zdjęć.
W mistrzostwach będą obowiązywały przepisy FIDE i PZSzach w zakresie ochrony
przed dopingiem elektronicznym, z losowymi kontrolami włącznie.
Uczestniczki zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora

Szymon Pieczewski
Dyrektor Mistrzostw

Załączniki:



Regulamin IMPK
Lista uprawnionych zawodniczek

