KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20
Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet do lat 20
w 2021 roku

1. CELE
1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski do lat 20 za rok 2021 w kategorii kobiet i mężczyzn.
2. Popularyzacja szachów i podnoszenie poziomu sportowego zawodników.
2. ORGANIZATOR
Polski Związek Szachowy
3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
06.12-13.12.2021 r.
Ośrodek „SUDETY”, Pokrzywna 75, woj. opolskie http://www.sudety-pokrzywna.pl/
Przyjazd i zakwaterowanie - w niedzielę 05.12.2021 r. od godz. 17:00.
Odprawa techniczna w dniu przyjazdu o godz. 20.30 – obecność obowiązkowa.

4. HARMONOGRAM ZAWODÓW
05.12.2021
05.12.2021
06.12.2021
06.12.2021
07.12.2021
08.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
11.12.2021
12.12.2021
13.12.2021
13.12.2021

niedziela
niedziela
poniedziałek
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
poniedziałek
poniedziałek

od 17:00 – Przyjazdy uczestników i zakwaterowanie
20:30 - Odprawa techniczna – obecność obowiązkowa
09:30 – Otwarcie i I runda
15:00 – II runda
09:30 – III runda
09:30 – IV runda
09:30 – V runda
09:30 – VI runda
09:30 – VII runda
09:30 – VIII runda
09:30 – IX runda
14:30 – Zakończenie Mistrzostw

5. UCZESTNICTWO
Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE,
posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku /rocznik 2001 i
młodsi/, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych
posiadających licencję PZSzach. Obowiązuje stan z Centralnego Rejestru PZSzach na dzień odprawy
technicznej.
Warunkiem udziału w mistrzostwach jest:
•

Terminowe zgłoszenie do 26.11.2021 na adres: marcin.tabola@gmail.com

•

Opłacenie wpisowego w wysokości 120 zł (zawiera opłatę rankingową) na konto:

Alior Bank 10 2490 0005 0000 4600 5479 6322
do dnia 26.11.2021 r.;
Tytuł przelewu: IMP20 wpisowe + imię i nazwisko zawodnika.
W przypadku wnoszenia opłaty za więcej niż 1 zawodnika należy przesłać pełen wykaz
zawodników na adres: marcin.tabola@gmail.com
•

Opłacenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia jak w pkt. 8, na konto jak wyżej lub gotówką
na miejscu
UWAGA!!!
Nie należy łączyć opłaty wpisowego z opłatą za zakwaterowanie i wyżywienie!
Numer konta podany powyżej nie jest tożsamy z głównym numerem konta
PZSzach, proszę o nie wpłacanie środków na konto główne!

•

Złożenie w dniu przyjazdu oświadczenia o stanie zdrowia /zał. nr 1 do komunikatu/

6. SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w 8 dni, oddzielnie
dla kobiet i mężczyzn, zgodnie z Regulaminem Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20.
Turnieje rozgrywane będą zgodnie z przepisami FIDE oraz PZSzach.
7. TEMPO GRY
90 minut dla zawodnika na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii oraz 30
sekund na każde posunięcie od początku partii.
8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia, także osób towarzyszących
przyjmowane będą do dnia 26.11.2021 r. na adres: marcin.tabola@gmail.com
Uwaga! Samo zgłoszenie do turnieju lub wniesienie opłaty nie jest równoznaczne
z rezerwacją! Rezerwacja winna być potwierdzona przez organizatora.
Uwaga! Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Koszt zakwaterowania i wyżywienia (od kolacji 05.12.2021 – do obiadu 13.12.2020), wynosi
za osobę w OW Sudety lub w OW Mieszko:
• pokoje 2-3-4 os. 8 dni x 110 zł = 880,00zł
• pokoje 1 osobowe (w miarę możliwości organizacyjnych): 8 x 150 zł = 1.200,00zł
• Istnieje także możliwość zamówienia miejsc w standardzie podwyższonym w OW Chrobry:
• pokoje 2-3 os. 8 dni x 125 zł = 1000,00zł
• pokoje 1 osobowe (w miarę możliwości organizacyjnych): 8 x 175 zł = 1.400,00zł

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
•
•

Zwycięzcy turniejów zdobywają tytuły Mistrza (Mistrzyni) Polski do lat 20.

•
•

W każdej z grup zdobywcy miejsc 1-3 otrzymują puchary i medale.
Nagrody finansowe, w związku z trwającymi jeszcze rozmowami sponsorskimi, zostaną
podane wkrótce w aneksie do komunikatu organizacyjnego.

10.

Zdobywcy I miejsc uzyskują prawo startu w Mistrzostwach Świata do lat 20 w 2022 r.
/o ile spełniają kryterium wiekowe/ na koszt PZSzach, oraz prawo startu w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski 2022 /odpowiednio IMPK/.

UWAGI KOŃCOWE
•
•
•
•

•
•
•

Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie)
odpowiadają jednostki delegujące
Nieletni uczestnicy muszą znajdować się pod opieką uprawnionej osoby dorosłej przez cały
czas trwania zawodów, organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część zawodów.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją warunków powyższego komunikatu
oraz obowiązującego Regulaminu IMP do lat 20
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawodników dla potrzeb realizacji zadania publicznego, w tym:
- przeprowadzenia zawodów, publikacji i archiwizacji ich wyników
- sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa
- wykorzystanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji szachów
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym komunikacie.
Prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do
organizatora, a w czasie trwania turnieju do Sędziego Głównego.
W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów
będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy
oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione
podczas odprawy technicznej oraz zobowiązani są do zakwaterowania w ośrodku
wskazanym przez organizatora, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.
Wiceprezes PZSzach
ds. sportu wyczynowego
/-/
Artur Jakubiec

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID-19

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:

•

obecnie nie występują u mnie ani u moich domowników oraz nie występowały w ciągu
ostatnich 14 dni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, bóle mięśni, bóle gardła;

•

nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym;

•

w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub z osobą
podejrzaną o zakażenie COVID-19 bądź z osobą pozostającą na kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym.

Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem
zarażeniu wirusem COVID-19. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby
w trakcie trwania mistrzostw lub w okresie bezpośrednio po wydarzeniu pojawiły się
zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem COVID19.
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