
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW 65/50+ 

 
 POKRZYWNA 31.05-03.06.2018 r. 

 

 

1. Organizator 
Polski Związek Szachowy 

Dyrektor Turnieju: Henryk Czempiel 

2. Cel turnieju 
Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski Seniorów 65/50+ na rok 2018. 

Popularyzacja szachów wśród seniorów. 

3. Termin i miejsce 
31.05-03.06.2018 r. – ośrodek „Sudety”, Pokrzywna 75, woj. opolskie. 

Przyjazd w dniu 30.05.2018 r. (środa) od godz. 17-tej. 

4. Warunki uczestnictwa 
Prawo udziału mają drużyny klubów zarejestrowanych w PZSzach posiadających aktualną 

licencję oraz uregulowane składki członkowskie. 

Drużyna składa się z czterech zawodników w tym co najmniej dwóch 65+ (rok urodzenia 

1953 i starsi), ponadto w drużynie może zagrać dwóch zawodników młodszych 50+ 

(rok urodzenia 1968 i starsi). 

5. System rozgrywek 
W zależności od liczby uczestników: system szwajcarski 7 rund lub kołowy. 

Tempo gry: 90 min. na całą partię + 30 sek. na każde posunięcie.  

6. Zgłoszenia 
Zgłoszenia drużyn dokonują zainteresowane kluby w terminie do 21.05.2018 r. na adres 

dyrektora turnieju: e-mail: h.czempiel@strzelceopolskie.pl  tel. 608 400 097. 

W zgłoszeniu należy podać: skład drużyny według szachownic, rok urodzenia zawodników 

oraz zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia. 

7. Finansowanie  
Opłata startowa od drużyny wynosi 250 zł i zawiera opłatę rankingową. 

Zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku „Sudety”, Pokrzywna 75. 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi 85 zł za dobę w pokojach 2-3 osobowych, 

a w pokoju 1-osobowym 130 zł za dobę.  

Łączny koszt pobytu od kolacji 30.05 do obiadu 03.06.2018 r. wynosi 340 zł od osoby, 

a w pokoju 1-osobowym 520 zł. 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące. 

Opłaty, zarówno startową jak i za zakwaterowanie i wyżywienie, należy wnosić przelewem 

na konto Polskiego Związku Szachowego: 

Alior Bank 

34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 

8. Nagrody 
Zwycięska drużyna otrzyma tytuł Drużynowego Mistrza Polski Seniorów. 

Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary, medale i dyplomy. 

Przewidziane są dodatkowe nagrody dla zwycięzców na szachownicach. 

9. Uwagi końcowe 
Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujący. 

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualną licencję zawodniczą PZSzach. 

Biuro zawodów w OSW „Sudety” czynne w dniu 30.05.2018 r. od godz. 17-tej. 

 

Dyrektor Turnieju 

Henryk Czempiel 


