
      KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

  PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POLSKI KOBIET I MĘŻCZYZN 
 

1. ORGANIZATOR 

Klub Szachowy Stilon Gorzów Wlkp. -  na zlecenie Polskiego Związku Szachowego 

 

2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK 

3–11.12.2022 r. DW „Nowa Królowa Karkonoszy”, ul. Konstytucji 3-go Maja 22 w Karpaczu. 

Przyjazd i kwaterowanie w piątek 2 grudnia 2022, od godz. 15:00. 

 

3. UCZESTNICTWO: 

Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodnikom którzy posiadają: 

- numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności lub 

paszportu kraju członkowskiego Unii Europejskiej, 

- licencję zawodniczą PZSzach (obowiązuje zapis w Centralnym Rejestrze PZSzach), 

- przynależność do klubu będącego członkiem PZSzach (obowiązuje zapis w Centralnym 

Rejestrze PZSzach), 

- co najmniej II kategorię szachową. 

Prawo udziału w zawodach mają zawodnicy którzy zdobyli uprzednio uprawnienia do występu w 

finałach Mistrzostw Polski w 2023 na podstawie innych kryteriów regulaminowych pod warunkiem 

rezygnacji z uzyskanych wcześniej uprawnień. 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK: 

Turniej zostanie rozegrany w oddzielnych grupach dla mężczyzn i kobiet systemem szwajcarskim na 

dystansie 9 rund. Obowiązują przepisy turniejowe FIDE i PZSzach. 

 

5. TEMPO GRY: 

90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii. 

 

6. TERMINARZ: 

02.12.2022 - piątek od 15:00   – kwaterowanie, 20:00 - Odprawa techniczna 

03.12.2022 – sobota 15:00  - I runda 

04.12.2022 - niedziela 15:00  - II runda  

05.12.2022 - poniedziałek 15:00 - III runda 

06.12.2022 - wtorek 15:00   - IV runda 

07.12.2022 - środa 15:00   - V runda 

08.12.2022 - czwartek 15:00   - VI runda 

09.12.2022 - piątek 15:00   - VII runda  

10.12.2022 – sobota 15:00   - VIII runda 

11.12.2022 – niedziela 09:00   - IX runda - ok.15:00 – zakończenie 

 

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

- Prawo startu w kolejnych finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski uzyskują: w 

grupie kobiet – zdobywczynie miejsc 1-2, 

w grupie mężczyzn – zdobywcy miejsc 1-4, 

- Zdobywcy dalszych miejsc są zawodnikami rezerwowymi finałów Indywidualnych Mistrzostw Polski 

  na zasadach określonych regulaminem tych mistrzostw. 

- Warunkiem dodatkowym uzyskania awansu jest ukończenie turnieju półfinałowego. W przypadku 

   zdarzenia o charakterze zdrowotnym lub losowym zgodę na odstępstwo od tego warunku może 

   wydać Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego PZSzach. 

Nagrody (w każdej z grup mężczyźni i kobiety): 

I Miejsce 1250 zł, II miejsce 750 zł, III miejsce 500 zł. Puchary, medale i dyplomy za miejsca I-III. 

 



8. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przyjmuje 

Andrzej Modzelan - dyrektor turnieju, e-mail: anmodz@gmail.com 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko a także zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania 

i wyżywienia, jak też ilość i dane osób towarzyszących. 

 

Termin zgłoszeń upływa 20.11.2022 

 

9. FINANSOWANIE 

Opłatę startową, organizacyjną i rankingową w wysokości podanej w Komunikacie Organizacyjno- 

Finansowym PZSzach 1/2022 w wysokości 160,00 zł (140 zł - opłata startowa i organizacyjna, 20 zł  

opłata rankingowa) należy wpłacić na konto KSz Stilon Gorzów Wlkp.:  

Bank Santander 83 1090 1900 0000 0001 4125 2331 (lub po uzgodnieniu z organizatorem 

gotówką w biurze zawodów), w terminie zgłoszeń, tj. do 20.11.2022 (w opisie należy ująć: PMP 

Szachy, imię i nazwisko zawodnika). 

 

10. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

Koszt zakwaterowania wraz z wyżywieniem w Domu Wczasowym „Królowa Karkonoszy”  

(śniadania, obiady i kolacje) od kolacji 2 grudnia do obiadu 11 grudnia. 

Pokoje Cena 

2 os. oraz 3 os. = 140 pln x 9 dni = 1260 pln / os. 

1 os. 180 pln x 9 dni = 1620 pln 

Informacji dodatkowych udziela Andrzej Modzelan: anmodz@gmail.com tel. 606921188 (po 20.00) 

 

Rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia należy dokonać do dnia 20.11.2022 

Opłatę należy wnosić przelewem na konto KSz Stilon Gorzów 

Bank Santander 83 1090 1900 0000 0001 4125 2331 (lub gotówką na miejscu) 

 

Ze względu na możliwy stan zagrożenia epidemicznego wszystkich uczestników zawodów 

obowiązuje zakwaterowanie w powyższej lokalizacji. 

 

11. SĘDZIOWANIE: 

Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w 

stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. 

Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego 

głównego zawodów, w ciągu 1 godziny od zakończenia partii. 

Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania PMP ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo 

zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów. 

 

12. UWAGI KOŃCOWE: 

a) Za zdolność do gry oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają jednostki delegujące 

(WZSzach, klub lub rodzice). 

b) Sędzia Główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników. 

c) W przypadku osób nieletnich opiekę   wychowawczą   podczas   zawodów   sprawują   

rodzice,   szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków 

szachowych, we współpracy z organizatorem. Powyższy zapis należy udokumentować 

złożeniem stosownego oświadczenia organizatorowi, najpóźniej podczas odprawy technicznej. 

d) W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia Covid-19 organizator przeprowadzi zawody 

zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego 

Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych. 

e) Na sali gry poza zawodnikami, sędziami i organizatorami nie mogą przebywać inne osoby. 

f) Na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby bez rejestracji u organizatora lub właściciela 

ośrodka. W razie potrzeby mogą być wprowadzone obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa i 

profilaktyki zalecane przez SANEPID. 

g) Prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Komunikatu, jak też do ostatecznej jego 

interpretacji należy do organizatora turnieju. 

 

 

Dyrektor Zawodów 

Andrzej Modzelan 

about:blank

