DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
EKSTRALIGA oraz I LIGA
2022
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I. ORGANIZATOR
Polski Związek Szachowy
Dyrektor turnieju: Paweł Zaskalski e-mail:
p.zaskalski@pzszach.pl, tel. 504627663

II. TERMIN I MIEJSCE
Lublin, 24.06-03.07.2022
Hotel Arche Lublin, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin
https://archehotellublin.pl/

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Drużyny uprawnione według Regulaminu DMPJ Ekstraliga i I Liga PZSzach
opublikowanego na stronie pzszach.pl.
2. Przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z:
- akceptacją postanowień Regulaminu zawodów,
- akceptacją postanowień Komunikatu Organizacyjnego,
- wyrażeniem zgody na dokonanie przez organizatora rejestracji materiałów
zdjęciowych i audiowizualnych w trakcie imprezy w celu promocji zawodów oraz
sportu szachowego poprzez media internetowe oraz tradycyjne.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK
1.
2.

Osobne (Ekstraliga i I Liga) turnieje drużynowe, jednokołowe, na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie oraz 30 sekund na
każde posunięcie od początku partii.

V. ZGŁOSZENIA ORAZ REZERWACJA ZAKWATEROWANIA
1. Kluby zobowiązane są do przesłania:
• potwierdzenia udziału w rozgrywkach - do 10 czerwca 2022 r.
• zgłoszenia imiennych składów drużyn - do 10 czerwca 2022 r..

drogą elektroniczną na następujące adresy e-mail:
• organizatora: Polski Związek Szachowy - Paweł Zaskalski p.zaskalski@pzszach.pl
• wiceprezesa PZSzach - Artur Jakubiec: a.jakubiec@pzszach.pl
• sędziego głównego - Aleksander Sokólski: a.sokolski@pzszach.pl

2. Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia drużyny dokonuje klub na adres
organizatora w terminie do 10 czerwca 2022 r. Rezerwacja zostanie przyjęta i
potwierdzona po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki za pobyt (1000 zł od drużyny), na
podane konto bankowe organizatora.
Uwaga:
Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników
przyjezdnych możliwe jest wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.

VI. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
1. Koszt pobytu wraz z wyżywieniem (trzy posiłki: śniadanie i kolacja - szwedzki stół,
obiad serwowany):
Standard

Pokoje

Cena

Podwyższony

2-os. i 3-os.

150 zł * 9 dni = 1350 zł/os.

Podwyższony

1-os.

200 zł * 9 dni = 1800 zł/os.

Ilość miejsc w pokojach 1-os. i 2-os. jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
2. Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto:
Polski Związek Szachowy - Nr konta: Alior Bank 10 2490 0005 0000 4600 5479 6322
Tytuł KAŻDEJ wpłaty: „Ekstraliga lub I Liga — Nazwa drużyny".
3. Zaliczka przy rezerwacji - w kwocie 1000 zł od drużyny – płatne do 10 czerwca 2022
4. Termin wpłaty pozostałej należności za pobyt – do 20.06.2022 r.
Uwaga: brak możliwości przeprowadzenia rozliczeń gotówkowych.

VII. OPŁATY STARTOWE
Wpisowe w wysokości 900 zł w Ekstralidze lub 800 zł w I Lidze oraz opłatę rankingową
ryczałtową w wysokości 200 zł za drużynę należy wpłacić najpóźniej do dnia
06.06.2022 na konto PZSzach:
Alior Bank Nr konta - 10 2490 0005 0000 4600 5479 6322
z dopiskiem odpowiednio „Wpisowe i opłata rankingowa – Ekstraliga lub I Liga
Juniorów – Nazwa klubu"

VIII. NAGRODY
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem DMPJ Ekstraliga i I Liga.

IX. HARMONOGRAM ROZGRYWEK
Przyjazd drużyn:

24.06.2022 r. od godziny 15.00
- biuro zawodów Hotel Arche

Kolacja w dniu przyjazdu:

24.06.2022r. - godzina 18.00-20.00

Odprawa techniczna:

24.06.2022 r. - godzina 21.00
(Ekstraliga oraz I liga)

Otwarcie zawodów:

25.06.2022 r. - godzina 9.50

Runda I:

25.06.2022 r. - godzina 10.00

Rundy II-IX:

26.06 - 03.07.2022 r. - godzina 9.30

Zakończenie zawodów:

03.07.2022r. - godzina 15.30, po
zakończeniu wyjazd uczestników

X. UWAGI KOŃCOWE
1. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego organizator przeprowadzi zawody
zgodnie z wytycznymi władz państwowych oraz PZSzach odnośnie zachowania zasad
sanitarnych.
2. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie z
klubów lub wojewódzkich związków szachowych. Powyższy zapis należy
udokumentować złożeniem stosownego oświadczenia sędziemu głównemu zawodów,
podczas odprawy technicznej
3. Każdy uczestnik przez cały pobyt musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby
dorosłej.
4. Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujący.
5. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach.
6. Ostateczna weryfikacja drużyn, list startowych oraz zawodników nastąpi podczas
odprawy technicznej.
Dyrektor turnieju

Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego

Paweł Zaskalski

Artur Jakubiec

