
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
PÓŁFINAŁY  MISTRZOSTW  POLSKI  JUNIORÓW 2017

1. ORGANIZATOR
  

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego
  

2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
 

11– 17.11.2017 r. Dom Wczasowy VIS w Jastrzębiej Górze
84-104 Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13, woj. pomorskie.
Przyjazd i kwaterowanie w piątek 10 listopada 2017 r. od godz. 15:00. 
 

3. UCZESTNICTWO 
 

Prawo gry w swojej grupie wiekowej posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący 
w Polsce obywatele państw UE  – posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy),
spełniający  kryterium  wieku  (decyduje  rok  urodzenia),  posiadający  licencję  PZSzach,
członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach. 
W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy już zapewnili sobie awans do finałów
mistrzostw 2018. 
Opłatę  startową,  organizacyjną  i  rankingową  w  wysokości  podanej  w  Komunikacie
Organizacyjno-Finansowym  PZSzach 1/2017 w wysokości 110,00zł (90zł - opłata startowa
i organizacyjna, 20zł - opłata rankingowa) należy wpłacić na konto PZSzach Alior Bank 
nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów 
(w  opisie  należy  ująć:  PMPJ,  opłata  startowa,  organizacyjna  i  rakingowa,  nazwisko
zawodnika).
4. SYSTEM ROZGRYWEK 
 

Turniej zostanie rozegrany w oddzielnych wiekiem grupach dla dziewcząt i chłopców.
W grupach 7 – 10 osobowych systemem kołowym, w mniejszych dwukołowym.
W  grupach  liczących  11-13  uczestników  systemem  szwajcarskim,  na  dystansie  7  rund
w 7 dni.
W grupach liczących 14 i więcej uczestników systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund 
w 7 dni, w układzie rund 1-2-1-2-1-1-1.
Jeżeli turniej spełnia warunki klasyfikowania w rankingu FIDE, ranking będzie liczony.
Przyjazd i odprawa techniczna w przeddzień zawodów.
 

5. TEMPO GRY
 

90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
 

6. TERMINARZ

10.11.2017 - piątek od 15:00 -  kwaterowanie 
20:30 - Odprawa techniczna  

11.11.2017 - sobota 9:00 - I-sza runda

12.11.2017 - niedziela 9:00 - II-ga runda, 15:00 - III-cia runda

13.11.2017 - poniedziałek 9:00 - IV-ta runda

14.11.2017 - wtorek 9:00 – V-ta runda, 15:00 - VI-ta runda

15.11.2017 - środa 9:00 – VII-ta runda

16.11.2017 - czwartek 9:00 – VIII-ma runda

17.11.2017 - piątek 9:00 –  IX-ta runda, ok.14:30 – zakończenie Mistrzostw



 
 7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 

 Prawo startu w finałach Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w roku 2018 uzyskują:
- w grupach wiekowych do 9 lat – po 10 najlepszych,
- w grupach wiekowych do 11 i 13 lat – ilość awansujących z PMPJ stanowi dopełnienie

ilości dotychczas zakwalifikowanych, do 46 w każdej z grup dziewcząt i chłopców;
- w grupach wiekowych do 15 lat - po 10 najlepszych,
- w grupach wiekowych do 17 lat - po 10 najlepszych,
Warunkiem uzyskania awansu jest ukończenie turnieju.
Organizator funduje nagrody zgodnie ze złożoną ofertą konkursową w PZSzach.
Nagrody finansowe w każdej z grup: 1 m-ce - 300 zł, 2 – 250 zł, 3 – 170 zł, 4 – 100 zł.
Suma nagród finansowych – 8 200 zł
Puchary i medale za miejsca I – III. Wszyscy otrzymują dyplomy.
  

8. ZGŁOSZENIA
 

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przyjmuje
Anna Mrozińska - dyrektor turnieju, e-mail: pmpj2017@wp.pl 
W  zgłoszeniu  należy  podać  imię  i  nazwisko,  datę  urodzenia  –  grupę  turniejową,
przynależność klubową, a także zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia 
– również osób towarzyszących.
Termin zgłoszeń upływa 30.10.2017
 

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
 

Koszt zakwaterowania wraz z wyżywieniem w Domu Wczasowym VIS 
(http://www.visjastrzebia.pl/o-nas.html ) w Jastrzębiej Górze (śniadania i kolacje w formie 
szwedzkiego stołu, obiad serwowany) od kolacji 10 listopada do obiadu 17 listopada.  

Standard Pokoje Cena

Podstawowy 2 i 3 os. 74 x  7 = 518 zł

Podstawowy 1 os. 110 zł x 7 = 770 zł

Podwyższony 
(zakwaterowanie MALVIS 
Vacation Hause)

2 i 3 os. 85 x 7 = 595 zł

Podwyższony 
(zakwaterowanie MALVIS 
Vacation Hause)

1 os. 120 zł x 7 = 840 zł

Wszystkie pokoje wyposażone są min.  w TV i czajnik bezprzewodowy. Dodatkowo 
MALVIS Vacation Hause to trzypiętrowy budynek z windą oferujący nowoczesne, 
klimatyzowane pokoje z łazienkami. (http://www.visjastrzebia.pl/malvis-vacation-house   )

Informacji dodatkowych udziela Dyrektor Zawodów Anna Mrozińska
tel. 531-909-899, pmpj2017@wp.pl 
Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie do dnia 30.10.2017 r. wraz z wpłatą  
zaliczki w wysokości 200 zł od osoby. 
Opłatę należy wnosić przelewem na konto: 38144013450000000012840888
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Al. Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk

mailto:pmpj2017@wp.pl
http://www.visjastrzebia.pl/malvis-vacation-house
http://www.visjastrzebia.pl/o-nas.html
mailto:pmpj2017@wp.pl


 

10. SĘDZIOWANIE
 

Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż
15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
W PMPJ obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia 
czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu 
zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego
przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry. 
Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji  sędziego  asystenta do sędziego
głównego zawodów, w ciągu 1 godziny od zakończenia partii.
Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania PMPJ ostateczne. Zawodnikowi 
przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu
zawodów.

11. UWAGI  KOŃCOWE

 Za  zdolność  do  gry  oraz  ubezpieczenie  uczestników  odpowiadają  jednostki
delegujące (WZSzach, klub lub rodzice).

 Sędzia  Główny  na  odprawie  technicznej  dokonuje  ostatecznej  weryfikacji
zawodników. 

 Opiekę  wychowawczą  podczas  zawodów  sprawują  rodzice,  szkoleniowcy
i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy
z  Organizatorem.  Powyższy  zapis  należy  udokumentować  złożeniem stosownego
oświadczenia organizatorowi, najpóźniej podczas odprawy technicznej

 Imprezy towarzyszące: ognisko z pieczeniem kiełbasek, turniej błyskawiczny, turniej
tenisa stołowego, turniej w piłkarzyki, symultana, turniej bilarda dla opiekunów.

 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian
w treści niniejszego komunikatu. 

 Strona internetowa zawodów www.pmpj2017.pl 

  Prezes PWZSzach Dyrektor Zawodów

/-/ Marek Ulanowski /-/ Anna Mrozińska

http://www.pmpj2017.pl/

