BYDGOSKI FESTIWAL SZACHÓW KOBIECYCH
MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W SZACHACH SZYBKICH
pod patronatem Ministra Łukasza Schreibera – Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów
BYDGOSZCZ, 12-13 GRUDNIA 2020 r.
I. ORGANIZATOR:
Organizatorzy i partnerzy:


Polski Związek Szachowy.



Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.



Patronat Ministra Łukasza Schreibera – Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów



Bydgoskie Centrum Sportu.



Studio Stylizacji i Urody Jolanta Madaj.

II. CEL:


Wyłonienie Mistrzyni Polski Kobiet w Szachach Szybkich,



Promowanie i podnoszenie poziomu sportowego szachów na arenie krajowej,



Integracja środowiska szachowego w kraju.

III. TERMIN:


12.12.2020 – godz.: 15.00 – 18.00 – Otwarty Turniej Blitza dla Kobiet.



13.12.2020 – godz. 10.00 – 15.00 – Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Szybkich.

IV. MIEJSCE:
Turnieje odbędą się w Sali Konferencyjnej Kompleksu Sportowego „ZAWISZA” w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163.
V. SYSTEM ROZGRYWEK
-

Turniej Blitza Kobiet (sobota) zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
Tempo gry: 3’+2” na rozegranie partii dla każdej zawodniczki.

-

Turniej Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach Szybkich (niedziela) zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na
dystansie 9 rund. Tempo gry 10’+5” na rozegranie partii dla każdej zawodniczki.

-

Obowiązują przepisy PZSzach i FIDE odpowiednio dla szachów błyskawicznych oraz szybkich.

-

Zarówno Turniej Blitza jak i MPK podlegają ocenie rankingowej FIDE

-

Klasyfikacja dodatkowa w poszczególnych grupach rankingowych do 1400 ELO, 1800 ELO, 2200 ELO, zarówno w
turnieju Blitza jak i w Mistrzostwach Polski Kobiet w Szachach Szybkich.

Grupy turniejowe:


Otwarty Turniej Blitza Kobiet: https://www.chessmanager.com/tournaments/5633132227198976/



Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Szybkich https://www.chessmanager.com/tournaments/5652006293209088

VI. NAGRODY:
Pula nagród finansowych: 16 200 zł
- Otwarty Turniej Blitza Kobiet: 4 150 zł
- Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Szybkich: 12 050 zł

1.

Otwarty Turniej Blitza Kobiet – sobota (12.12.2020 r.):
Miejsce

I

II

III

Miejsca IV-X

IV – 300 zł
Turniej

Puchar

Puchar

Puchar

V – 250 zł

Główny

800 zł

600 zł

400 zł

VI – 200 zł

NAGRODY

VII – 150 zł

FINANSOWE

VIII – 100 zł

(pula 4.150 zł)
1400 ELO

200 zł

150 zł

100 zł

-

1800 ELO

200 zł

150 zł

100 zł

-

2200 ELO

200 zł

150 zł

100 zł

-

* Nie obowiązuje kumulacja nagród. Zawodniczka wybiera korzystniejszą dla siebie jedną nagrodę.

2. TURNIEJ Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Szybkich – niedziela (13.12.20120r.):
Miejsce

I

II

III

Miejsca IV-X

IV – 1.000 zł
V – 900 zł
Turniej

Puchar, Dyplom

Puchar, Dyplom

Puchar, Dyplom

VI – 800 zł

Główny

2.000 zł

1.700 zł

1.500 zł

VII – 700 zł
VIII 600 zł

NAGRODY

IX – 500 zł

FINANSOWE

X – 400 zł

(pula 12.050)

1400 ELO

300 zł

200 zł

150 zł

-

1800 ELO

300 zł

200 zł

150 zł

-

2200 ELO

300 zł

200 zł

150 zł

-

* Nie obowiązuje kumulacja nagród. Zawodniczka wybiera korzystniejszą dla siebie jedną nagrodę.

3. NAGRODY RZECZOWE:


Nagroda rzeczowe w MPK w Szachach Szybkich za zajecie miejsc XI - XX.



Nagroda dla najmłodszej uczestniczki MPK w Szachach Szybkich.

4. Pokwitowanie odbioru nagrody finansowej jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników odbierających nagrodę!

VII. ZGŁOSZENIA
1. Prawo udziału w Mistrzostwach Polski Kobiet w Szachach Szybkich przysługuje zawodniczkom polskim (obywatelstwo
polskie lub POL na liście rankingowej FIDE).
1A. W Otwartym Turnieju Blitza Kobiet mogą grać wszystkie chętne kobiety, bez względu na przynależność klubową,
stowarzyszeniową, narodowość, wiek, itp.
2. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zgłoszenia do rozgrywek do 11.12.2020 r. za pośrednictwem formularza na stronie www.chessmanager.com. W
wyjątkowych sytuacjach zapisy będą przyjmowana w dniu zawodów, po dokonaniu opłaty wyższej o 20,00 zł.
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub, miasto
zamieszkania, telefon kontaktowy.
4. Każda zawodniczka zgłoszona do turnieju jest zobowiązana dodatkowo potwierdzić swoją obecność na turnieju najpóźniej
na 15 minut przed startem 1 rundy w biurze turnieju.
5. Zawodniczka, która nie potwierdzi obecności do wyznaczonej godziny zostanie skreślona z listy.

VIII. OPŁATY STARTOWE:
1. Wpisowe do Otwartego Turnieju Blitza Kobiet wynosi 30,00 zł (w tym opłaty do FIDE).
2. Wpisowe do Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach Szybkich wynosi 40,00 zł (w tym opłaty do FIDE).
3. Opłaty wpisowego należy dokonywać do dnia 11.12.2020 r. na niżej podany rachunek bankowy organizatora:
-

Bank Spółdzielczy w Toruniu, nr rachunku: 95 9511 0000 2001 0004 3498 0001.

-

W tytule opłaty proszę wskazać imię i nazwisko zawodniczki, rodzaj turnieju, klub lub miasto, za którą dokonywana
jest wpłata. (np. „Opłata wpisowego do MPK za Julię Kowalską z BKS Kielce).
W przelewach zbiorczych, imiona i nazwiska osób, których opłata dotyczy.

4. W szczególnych przypadkach wpisowe będzie przyjmowane w dniu zawodów.
* Zawodniczki posiadające tytuł GM, WGM, IM, WIM są zwolnione z opłaty wpisowego.
** Pobyt w Hotelu zawodniczek Kadry Narodowej Seniorek, Kadry Nadziei Olimpijskich Kobiet oraz Kadry Narodowej
Juniorek pokrywa organizator. Zawodniczki te również są zwolnione z wpisowego.
IX. TERMINARZ:
1. Piątek 11.12.2020 r.


Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń oraz zakwaterowanie członków w/w kadry Polski 16.00-19.00.



Miejsce Zakwaterowania: Hotel „ZAWISZA” ul. Gdańska 163, Bydgoszcz, Tel.: (52) 588-09-08.

2. Sobota 12.12.2020 r.


Pokaz wykonywania profesjonalnego makijażu i stylizacji fryzur na wybranych ochotniczkach wraz z sesją
zdjęciową 10.00 – 14.00. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. Pierwszeństwo obsługi mają kadrowiczki.



Rozpoczęcie Otwartego Turnieju Blitza Kobiet o godzinie 15.00 – 18.00.

3. Niedziela 13.12.2020 r. Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Szybkich:


Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń 09.00 - 09.45.



Oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach Szybkich o godzinie 10.00.



Zakończenie ok. godziny 15.30.

X. OBSADA SĘDZIOWSKA I ORGANIZACYJNA:


Zawody poprowadzi IA Maciej Cybulski (tel.: 889-539-628, e-mail: maciej.cybulski@op.pl) przy pomocy sędziów
asystentów.



Dyrektorem zawodów będzie Prezes Zarządu KPZSzach Jarosław Wiśniewski (tel.: 609-992-909, email:76jarwis@gmail.com).

XI. OCENA WYNIKÓW:
1. Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
-

Suma zdobytych punktów,

-

Zgodnie z Regulaminem stosowania punktacji pomocniczych PZSzach

2. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o tytule Mistrza Polski zadecyduje dogrywka na
zasadach ustalonych przez sędziego głównego, dalsze lokaty będą dzielone.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania oraz filmowania Turnieju Szachowego w tym jego Uczestników oraz
innych osób obecnych na Turnieju. Obecność Uczestników na Turnieju oznacza akceptację Regulaminu i Zasad oraz wyrażenie zgody
na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów i Sponsorów Imprezy wymienionych powyżej materiałów do przygotowania
sprawozdań z Turnieju, do umieszczania ich w Internecie oraz promowania Turnieju.
2. Zgłoszenie do zawodów Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju.
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Turnieju obejmuje:
1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu, opcjonalnie nazwa klubu szachowego, kategoria szachowa, podpis.
2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.
4. Uczestnicy oraz inne osoby obecne na Turnieju w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.
5. Uczestnicy oraz inne osoby obecne na Turnieju wyrażają zgodę według następującej formuły:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie związanym z organizacją i
przeprowadzeniem Turnieju Szachowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja
2018 r., poz. 1000) i jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje
mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu
wobec ich przetwarzania”.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
W wyjątkowych sytuacjach (takich jak np. zaostrzenie obostrzeń Rządowych w zakresie organizowania imprez
sportowych w czasie pandemii COVID-19) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Turnieju.
Nagrody nie dublują się – uczestnik otrzymuje tylko jedną nagrodę o wyższej wartości.
Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu innym zawodniczkom niż wymienione w pkt. VIII.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie majątkowe.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Podczas trwania imprez zostaną dochowane wymogi sanitarne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się
epidemii COVID-19.

10. Osoby biorące udział w zawodach są zobowiązane do częstej dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa za pomocą
maseczki ochronnej lub innego materiału.

