Komunikat Organizacyjny
Indywidualnych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w szachach
Wągrowiec, 1-11 marca 2018

1. Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących
„Cross”
Koordynatorem zawodów jest Józefa Spychała: telefon 509 816 704, mail xmysza@o2.pl .
2. Cel:
Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w
szachach.
3. Termin i miejsce:
Mistrzostwa odbędą się w dniach 1-11 marca 2018 w Wągrowcu,
w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN, 62-100 Wągrowiec, ul. Jeziorna 16.
4. Uczestnictwo:
W mistrzostwach mogą wziąć udział osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony
aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem
o niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem równoważnym), w tym:
 mężczyźni, którzy posiadają minimum III kategorię szachową,
 kobiety, które posiadają I kategorię szachową,
 medalistki Mistrzostw Polski w szachach kobiet z 2017 r.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do: zabrania kompletu szachów brajlowskich i zegara oraz
aktualnego orzeczenia.
5. Wpisowe:
Każdy zawodnik i opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł oraz 27
zł opłaty rankingowej i FIDE.
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem
mistrzostw. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości
organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do mistrzostw prosimy przesyłać do dnia 19.02.2018 na adres mailowy
xmysza@o2.pl z podaniem: imienia, nazwiska, rodzaju niepełnosprawności, rankingu ELO lub
kategorii oraz danych osób towarzyszących.
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji
projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

7. Odprawa Techniczna:
Odprawa techniczna - w dniu 01.03.2018 r. o godz. 20:00.
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do osobistego udziału w odprawie technicznej.
8. Warunki gry:
9 rund systemem szwajcarskim. Czas gry 90 minut + 30 sekund (zegary elektroniczne).
9. Sędziowie:
Wielecki Zygmunt, Derecki Krzysztof
10. Nagrody:
Puchary i medale dla zawodników, którzy zajmą miejsca I-III.
4 najlepszych zawodników uzyska prawo udziału w Drużynowych Mistrzostwach Świata
Niewidomych i Słabowidzących (Bułgaria, 20-31.07.2018).
Koordynator
Józefa Spychała
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