Nasz znak: 643/17

Lublin, dn. 28 sierpnia 2017r.
INDYWIDUALNE
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W WARCABACH 64-POLOWYCH
I
W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH I SZYBKICH
W RADOMIU, w dn. 22-24 września 2017r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

1. Cel imprezy:
- Popularyzacja warcabów i szachów w Polsce wśród Niesłyszących
- Organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce,
- Nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski,
2. Organizator:
Polski Związek Sportu Niesłyszących w Lublinie
3. Współorganizator:
-Radomski Klub Sportowy Głuchych „RADOMIG” w Radomiu
Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków:
- Gminna Miasta Radomia w Radomiu
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- MOPS w Radomiu
4. Data i miejsce imprezy:
- 22-24 września 2017 r.,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe (świetlica), ul. Limanowskiego 34/40, w Radomiu
5. Uczestnictwo:
- prawo uczestnictwa mają członkowie PZSN (każdy umiejący uczestnik gra w warcaby
i szachy)
- w czasie imprezy sportowcy mają zakaz noszenia aparatu słuchowego
- całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu podczas całej imprezy
i zakwaterowania!
6. Zakwaterowanie i wyżywienie:
22.09.2017 r. – przyjazd i zakwaterowanie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomiu,
ul. Limanowskiego 34/40. Wyżywienie w miejscu zakwaterowania od kolacji o godz. 19.00
do 20.00 w piątek do niedzieli 24.09.2017 r. do obiadu. Po kolacji o godz. 20.30 odbędzie
się odprawa techniczna i podanie szczegółowego harmonogramu. Organizator zastrzega
zmieniać harmonogram godzin.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
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7. System rozgrywek:
a) warcaby 64-polowe
- system szwajcarski: 9 rund
- tempo gry: 15 minut dla zawodnika (cała partia 30 minut)
b) szachy szybkie
- system szwajcarski: 9 rund
- tempo gry: 15 minut dla zawodnika (cała partia 30 minut)
c) szachy błyskawiczne
- system szwajcarski: 9 rund
- tempo gry: 5 minut dla zawodnika (cała partia 10 minut)
8. Nagrody:
1-3 miejsce otrzymają puchary, medale i statuetki.
9. Sprawy finansowe:
Organizator pokrywa koszty związane z: wynajmem sali, zakwaterowaniem, wyżywieniem
i napojami, obsługą sędziowską, techniczną i medyczną.
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży
w ilości do 70% i BUS do 50%.
Faktura ma być wystawiona na: Polski Związek Sportu Niesłyszących,
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76
10. Zgłoszenie:
Zgłoszenie do 15 września 2017 roku – prosimy wszystkie Kluby o przesłanie
potwierdzenie udziału zgłoszonych zawodników (nazwiska i imiona zawodników, rok
urodzenia, posiadaną kategorię warcabową i ranking FMJD oraz kategorię szachową i
ranking FIDE). Zgłoszenie imienne należy wysłać na 7 dni przed imprezą. Organizator
zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
Potwierdzenie udziału w imprezie prosimy przesyłać e-mailem:
PZSN Lublin: szachy@pzsn.pl i chrische@wp.pl
RADOMIG Radom: radomig_klub@op.pl
UWAGA!
Prosimy podać ile osób i o której będą na kolacji w piątek, jeśli późno to będzie
suchy prowiant. Prosimy o potwierdzenie.
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