
Mistrzostwa Polski w Szachach
pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

KRUSZWICA, 8-17.05.2022 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. ORGANIZATOR

Polski Związek Szachowy

2. PARTNERZY

Pełna lista partnerów 79. Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach oraz 74.
Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach zostanie opublikowana na
stronie internetowej Mistrzostw www.mp2022.pzszach.pl

3. FUNDUSZ NAGRÓD

Fundusz nagród pieniężnych wynosi 350 000 zł. Szczegółowe informacje znajdują
się w pkt. 9

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW. ZAKWATEROWANIE

Uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw odbędzie się 8 maja o godz. 19:00 w Sali Ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego w Kruszwicy (Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica)

Miejscem rozgrywania zawodów oraz miejscem zakończenia IMP w dn. 16.05 i IMPK
w dn. 17.05 będzie Zajazd u Piasta Kołodzieja znajdujący się przy ul. Zamkowej 10 w
Kruszwicy.

Zawodnicy są zobowiązani do zakwaterowania w miejscu sali gry. Dla zawodników
zakwaterowanie ze śniadaniem jest bezpłatne. W wyjątkowych okolicznościach
organizator może zwolnić zawodnika z obowiązku hotelowego i zezwolić na
zakwaterowanie we własnym zakresie.

Szczegółowych informacji zawodnikom udziela Dyrektor Turnieju.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Listę zawodników uprawnionych określają załączniki do niniejszego komunikatu
Mistrzostw.

6. ZGŁOSZENIA

Zawodnicy są zwolnieni z opłat startowych.

Warunkiem udziału jest przesłanie w terminie do 9 kwietnia 2022 r. zgłoszenia na
adres elektroniczny organizatora mp2022@pzszach.pl

http://www.mp2022.pzszach.pl
mailto:mp2022@pzszach.pl


Zawodnicy rezerwowi (załącznik nr 3) mogą potwierdzać gotowość do udziału w
zawodach w terminie do 9 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail: mp2022@pzszach.p).

Niepotwierdzenie gotowości udziału jest równoznaczne z rezygnacją.

7. TERMINARZ ROZGRYWEK

8.05.2022
(niedziela)

SALA GRY - 16:00 - sesja zdjęciowa i odprawa techniczna
SALA ŚLUBÓW 19:00 – Uroczyste Otwarcie, Gala Hetmanów i
turniej szachów superbłyskawicznych

IMP IMPK

9.05.2022
(poniedziałek)

14:30 – runda 1.1 14:30 - Runda 1

10.05.2022
(wtorek)

14:00 - runda 1.2
20:00* - dogrywki

14:00 - Runda 2

11.05.2022
(środa)

14:00 - runda 2.1 (ćwierćfinał) 14:00 - Runda 3

12.05.2022
(czwartek)

14:00 - runda 2.2 (ćwierćfinał)
20:00* - dogrywki

14:00 - Runda 4

13.05.2022
(piątek)

14:00 - runda 3.1 (półfinał) 14:00 - Runda 5

14.05.2022
(sobota)

14:00 - runda 3.2 (półfinał)
20:00* - dogrywki

14:00 - Runda 6

15.05.2022
(niedziela)

14:00 -  runda 4.1 (finał) 14:00 - Runda 7

16.05.2022
(poniedziałek)

14:00 - runda 4.2 (finał)
20:00* - dogrywki, zakończenie

14:00 - Runda 8

17.05.2022
(wtorek)

14:00 - Runda 9
20:00 - Zakończenie

*Dogrywki rozpoczną się nie wcześniej niż o godz. 20:00 lub, w przypadku
przedłużania się partii standardowych maksymalnie 30 minut po ich zakończeniu.
Ostateczną godzinę rozpoczęcia dogrywek wyznacza Sędzia Główny Mistrzostw.

8. SYSTEM ROZGRYWEK

Zgodnie z Regulaminem IMP zostaną rozegrane systemem pucharowym:

Każdy mecz składa się z dwóch partii rozgrywanych tempem 90 minut na 40
posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde
posunięcie od początku partii.

W wypadku remisu w meczu, zostaną przeprowadzone dogrywki:

http://mp2022@pzszach.p


● dwie partie tempem 15 minut + 10 sekund na każdy ruch,
● w wypadku dalszego remisu, zostaną rozegrane dwie partie tempem 5 minut

+3 sekundy na każdy ruch
● w wypadku dalszego remisu zostanie zagrana jedna partia systemem

armagedon (5’+4’’). Zawodnik grający białymi musi wygrać partię, aby wygrać
mecz. Zawodnik z wyższym rankingiem ma prawo do wyboru koloru.

Zgodnie z Regulaminem IMPK zostaną rozegrane systemem kołowym na dystansie
9 rund, tempem 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z
dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. Za spóźnienie na rundę zostaje
nałożona kara finansowa w wysokości 300 zł. Spóźnienie powyżej 30 minut karane
jest walkowerem.

9. NAGRODY

Fundusz nagród pieniężnych wynosi 350 000 zł. Organizator przewiduje również
przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych.

Miejsce
IMP

Nagroda Miejsce
IMPK

Nagroda

I 60 000 zł I 60 000 zł

II 40 000 zł II 40 000 zł

III 30 000 zł III 30 000 zł

IV 15 000 zł IV 15 000 zł

V 8 000 zł V 8 000 zł

VI 5 000 zł VI 6 000 zł

VII 4 000 zł VII 5 000 zł

VIII 3 000 zł VIII 4 000 zł

IX-XII 2 000 zł IX 3 000 zł

XIII-XVI 1 000 zł X 2 000 zł

Uwagi:
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce podatek od nagród powyżej kwoty
2.000,00 zł wynosi 10%.

Medaliści są zobowiązani do uczestnictwa w zakończeniu turnieju.

12. SĘDZIA GŁÓWNY I DYREKTOR MISTRZOSTW

Sędzia Główny IMP:

IA Aleksander Sokólski
e-mail:
a.sokolski@pzszach.pl

Sędzia Główny IMPK:

FA Jarosław Wiśniewski
e-mail:
j.wisniewski@pzszach.pl

Dyrektor Mistrzostw:

Maciej Cybulski
e-mail:
m.cybulski@pzszach.pl

mailto:a.sokolski@pzszach.pl
mailto:j.wisniewski@pzszach.pl
mailto:m.cybulski@pzszach.pl


10. STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa Mistrzostw będzie dostępna pod adresem
www.mp2022.pzszach.pl

Wszystkie partie będą transmitowane on-line oraz komentowane na żywo.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

● Zawodnicy nieobecni na rozpoczęciu i odprawie technicznej bez uprzedniej
zgody Sędziego Głównego nie zostaną dopuszczeni do zawodów. Zgoda taka
będzie udzielana tylko w wyjątkowych przypadkach losowych.

● Po zakończonej partii szachów standardowych oraz sesji dogrywkowej
zawodnicy mają obowiązek udzielić wywiadu na prośbę przedstawicieli
mediów lub organizatora.

● Wszyscy uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek rozegrać wszystkie partie
turnieju, z wyjątkiem przypadku choroby zawodnika poświadczonej
zwolnieniem lekarskim.

● Uczestników Mistrzostw obowiązuje dress-code od dnia otwarcia do dnia
zakończenia Mistrzostw.

● Zawodnicy są zobowiązani do dostępności od godziny 15:00 w dniu odprawy
technicznej do celów medialnych. Członkowie Kadry Narodowej są
zobowiązani do wykonania zdjęć w strojach narodowych dostarczonych przez
organizatora. Zawodnicy spoza Kadry Narodowej również otrzymają stroje
narodowe w których mogą wystąpić na sesji zdjęciowej.

● W mistrzostwach będą obowiązywały wytyczne FIDE i PZSzach w zakresie
ochrony przed dopingiem elektronicznym.

● Organizator i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów
sanitarnych zawartych w wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

● Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
● Wszystkie prawa do transmisji obrazu, dźwięku, posunięć i komentowania

turnieju na żywo należą do Polskiego Związku Szachowego. Osoby
zainteresowane prowadzeniem transmisji, komentarza, internetowego
streamu itp. muszą uzyskać pisemną zgodę PZSzach.

● Indywidualne Mistrzostwa Polski i Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w
Szachach dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

● Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany niniejszego komunikatu.

Załączniki:

● Załącznik nr 1 - Regulamin IMP
● Załącznik nr 2 - Regulamin IMPK
● Załącznik nr 3 - Lista uprawnionych zawodników

http://www.mp2022.pzszach.pl/
http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_imp.pdf
https://pzszach.pl/wp-content/uploads/2021/07/Regulamin-IMP-2022.pdf
http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_imp.pdf
https://pzszach.pl/wp-content/uploads/2021/09/Regulamin-IMPK-2022-ze-zm-1-02-2022.pdf
https://pzszach.pl/wp-content/uploads/2020/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-do-regulaminu-IMP-2020.pdf
https://pzszach.pl/2022/01/31/impimpk-2022-lista-uprawnionych-zawodnikow/

