KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W SZACHACH – KARPACZ 2023
INDYWIDUALNE MP SENIORÓW OD 55 DO 65 LAT ** INDYWIDUALNE MP SENIORÓW OD 66 DO 75 LAT
INDYWIDUALNE MP SENIORÓW POWYŻEJ 75 LAT ** INDYWIDUALNE MP SENIOREK POWYŻEJ 50 LAT
ORGANIZATOR: Klub Szachowy „Stilon” Gorzów Wlkp. – na zlecenie Polskiego Związku Szachowego.
DYREKTOR TURNIEJU: Andrzej Modzelan e-mail: anmodz@gmail.com tel. 606 921 188 po 18.00.
TERMIN I MIEJSCE:
Turniej zostanie rozegrany w dniach 12-18.06.2023 w Karpaczu, „Nowa Królowa Karkonoszy”, ul. Konstytucji 3maja 22 oraz, w razie potrzeby, w „Willa Królowa Karkonoszy”.
Przyjazd w dniu 11.06.2023 od godz. 14-tej, odprawa techniczna w dniu przyjazdu o godz. 20.00.
SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
Wszyscy uczestnicy grają w swoich grupach wiekowych (przy niskiej frekwencji w poszczególnych grupach, zawody
rozegrane zostaną w jednej grupie, z wyodrębnieniem wyników dla poszczególnych kategorii wiekowych)
WARUNKI UCZESTNICTWA:
➢ spełnienie kryterium wieku - kobiety urodzone w 1973 r. i starsze oraz mężczyźni urodzeni w 1968 r. i starsi.
➢ terminowe zgłoszenie do zawodów, wraz z zapotrzebowaniem na zakwaterowanie i wyżywienie, do dnia 1
czerwca 2023, na adres dyrektora turnieju jw.
➢ wysokość wpisowego i opłaty rankingowej zostanie podana po opublikowaniu KOF-u PZSzach na
2023 rok.
➢ opłacenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na konto organizatora lub gotówką w biurze zawodów
➢ Odpłatność za pobyt w ośrodku „Nowa Królowa Karkonoszy” wynosi 150 zł za dobę w pokoju 2-3 osobowym;
150 x 7 = 1050 zł (z całodziennym wyżywieniem), oraz 200 zł za pokój 1-osobowy; 200 x 7 dni = 1400 zł.
Opłatę należy wnosić na konto jak wyżej (lub gotówką w biurze zawodów)
Uwaga! Nie należy łączyć opłaty startowej z opłatą za pobyt!
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
➢ Puchary i medale dla trzech najlepszych uczestników w 4 grupach. Dyplomy dla wszystkich uczestników
zawodów.
Wysokość nagród w poszczególnych grupach wiekowych:
➢ I miejsce
– 2.000,00
➢ II miejsce
– 1.000,00
➢ III miejsce
– 500,00
HARMONOGRAM ZAWODÓW
Dzień
Godzina
Przedsięwzięcie
11.06
20.00
Przyjazd i odprawa techniczna
12.06
15.00
I runda
13.06
09.00
II runda
15.00
III runda
14.06
15.00
IV runda
15.06
09.00
V runda
15.00
VI runda
16.06
15.00
VII runda
17.06
15.00
VIII runda
18.06
09.00
IX runda
14.30
Zakończenie
UWAGI KOŃCOWE:

➢

➢

W przypadku wystąpienia zagrożenia Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie z
aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku
Szachowego, odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
Prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Komunikatu, jak też do ostatecznej jego
interpretacji należy do organizatora turnieju.

