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Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet 

Wrocław, 30. listopada - 2. grudnia 2012 
Komunikat organizacyjny nr 1 

 

 1. Organizatorzy 

Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o. na zlecenie Polskiego Związku Szachowego 

 

2. Termin i miejsce rozgrywek 
Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet zostaną rozegrane w dniach 30.11-2.12.2012, 

w sali gry Klubu Szachowego Polonia Wrocław, ul. Wita Stwosza 37. 

 

3. System rozgrywek 

Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.  

W przypadku udziału mniejszej liczby drużyn niż 7 – zawody zostaną rozegrane systemem kołowym. 

Tempo gry:  90 min. + 30 sek./pos. 
Jeden klub może reprezentować dowolna liczba drużyn. 

Zawodniczki polskie (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE) muszą posiadać licencję 

zawodniczą PZSzach. 

Mecze rozgrywane są na 4 szachownicach. 

Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodniczek rezerwowych. 

W każdym meczu w drużynie może występować najwyżej jedna zawodniczka zagraniczna albo ewidencyjnie 

przynależna do innego klubu. Nie dotyczy to przypadku wystawienia przez klub większej liczby drużyn – 

wtedy, poza jedną drużyną, wszystkie zawodniczki muszą być z tego samego klubu. 

 

4. Zgłoszenia 
Kluby zobowiązane są do przesłania potwierdzenia udziału w Drużynowych Mistrzostwach Polski Kobiet na 

adres elektroniczny organizatora, wiceprezesa PZSzach ds. sportowych i biura PZSzach w terminie do 8 dni 

przed dniem pierwszej rundy. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłaty startowej i organizacyjnej 

(załącznik nr 2). 

Kluby zobowiązane są do przesłania składu imiennego drużyny na adres elektroniczny organizatora, 

wiceprezesa PZSzach ds. sportowych i biura PZSzach w terminie do 3 dni przed dniem pierwszej rundy. 

Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat za zawodniczki zagraniczne i opłat klasyfikacyjno-rankingowych 

(załącznik nr 3). 

 

Zgłoszenia do rozgrywek przyjmuje Aleksander Sokólski – mail: asokolski@gmail.com, tel. 883 976 476 

Termin zgłoszeń: 22.11.2012 

 

5. Warunki finansowe 
Opłatę startową i organizacyjną (łącznie 150 zł) należy wpłacić do 22.11.2012 a opłaty klasyfikacyjno-

rankingowe  

(10 zł za  każdą zgłoszoną zawodniczkę) do 29.11.2012 na konto Polskiego Związku Szachowego:  

Bank BPH S.A. 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 

 
6. Program Mistrzostw 

piątek, 30.11.2012 

16:00 – odprawa techniczna 

17:00 – I runda 

sobota, 1.12.2012 

10:00 - II runda 

15:30 – III runda 

niedziela, 2.12.2012 

10:00 - IV runda 

15:30 – V runda 

20:00 – zakończenie  
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7. Nagrody 

Pula nagród: 8000 złotych 

 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie 
Hotel rekomendowany przez organizatora: 

Hotel LOTHUS (ul. Wita Stwosza 22/23) – ok. 50 m od sali gry  

http://www.lothus.pl/ 

 

Podczas Mistrzostw będzie możliwość zakupu posiłków w Restauracji ITINERIS (przy sali gry) w cenie: 

20 PLN - obiad i 18 PLN - kolacja. (Zapotrzebowanie na posiłki prosimy zgłaszać do 25 listopada) 

 

9. Postanowienia końcowe 
W mistrzostwach obowiązuje Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet 2012. 

Ostateczna interpretacja komunikatu organizacyjnego należy do organizatora. 

 

/-/ Artur Czyż 

Dyrektor ds. organizacyjnych 

KSz Polonia Wrocław 


