
 
 

   Otwarte Mistrzostwa Poronina           
        w Szachach Klasycznych 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
Otwartych Mistrzostw Poronina w Szachach Klasycznych 

PORONIN 07-15.09.2019 
 
1. Organizator: 
● OW Limba Poronin, KS ChinCh, pod patronatem Małopolskiego Związku Szachowego. 
2. Termin i miejsce zawodów: 
● Ośrodek Wypoczynkowy ,,LIMBA” Poronin , ul. Kośne Hamry  15A 
● odprawa techniczna - 07.09.2019 r. godzina 11.00 
● biuro zawodów czynne – 06-07.09.2019 r. od godziny 14.00 - 06.09.2019 do 12.00 - 07.09.2019. 
3. Uczestnictwo : 
● prawo gry mają zawodnicy krajowi i zagraniczni.  
4. Warunki uczestnictwa: 
● terminowe zgłoszenie do dnia 23.08.2019 r. na adres email biurochinch@wp.pl 
● opłata startowa i rankingowa w wysokości : 120 zł do dnia 23.08.2019 r. na konto : ING ChinCh nr konta  
43 1050 1100 1000 0090 3133 0112 
5. Koszt zakwaterowania i wyżywienia : pokoje wysoki standard ( TV, Łazienka, WiFi), bogate i 
urozmaicone wyżywienie ( śniadanie i kolacja - szwedzki stół , obiad podawany) : 
● koszt pobytu od kolacji do obiadu od 1 osoby w pokoju dwu i więcej osobowym 95 zł/os/dzień. W pokoju 
1 osobowym 130 zł/os/dzień. Ilość pokoi 1 osobowych ograniczona. 
Oferta dodatkowa: standard hotelowy z wyżywieniem pokój 2 os. 115 zł/os, pokój 1 osobowy 155 zł/os. 
6. Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia: 
● do dnia 06.08.2018 r. z dokładnym wyszczególnieniem ilości przyjeżdżających zawodników oraz 
warunków pobytu ( pokoje 1, 2 lub więcej osobowe ) na adres e- mail biurochinch@wp.pll  
● opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy wpłacać do dnia 23.08.2019 na konto KS ChinCh  ING  
nr konta  43 1050 1100 1000 0090 3133 0112 
7. Nagrody:  

 I miejsce open 1000 zł 

 puchary i nagrody finansowe za miejsca I-III w kategorii open,  

 Puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I-III w kategorii junior do 14 lat, junior do 10 lat 

 Najlepsza kobieta w każdej kategorii. 

 dyplomy dla wszystkich.  
8. Inne 

● terminy rund: I - VIII : godzina 15.00, runda IX - godzina 9.00 od 07.09. 2019 do 15.09.2019. Jedna runda        
dziennie 
● za ubezpieczenie zawodników, odpowiedzialne są jednostki delegujące i opiekunowie prawni.  

● w zawodach obowiązuje Kodeks Szachowy. 

● za stan zdrowia zawodników (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. 
● prawo interpretacji Regulaminu należy do organizatora i Sędziego Głównego zawodów. 
● organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego 
Komunikatu 
9. Dodatkowe 

● nieodpłatny dostęp do  Internetu oraz WiFi w pokojach. 

● nieodpłatnie boiska sportowe, bilardy, tenis stołowy, piłkarzyki. 

                                                                                              Sędzia Główny  

                                                                                     Arbiter IM Zenon Chojnicki 
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