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1. ZAPROSZENIE 
Małopolski Związek Szachowy, Polski Związek Szachowy, Urząd Miasta Krakowa oraz Europejska Unia 
Szachowa mają zaszczyt zaprosić Federacje Szachowe i osoby spełniające warunki do udziału 
w Mistrzostwach Europy Szkół 2018 (open i dla dziewcząt do 7, 9, 11, 13, 15, 17 lat) organizowanych 
w Krakowie (http://www.krakow.pl/panoramy/), w Polsce w dniach 29 czerwca do 8 lipca 2018. 
 

2. UCZESTNICTWO 
2.1. Federacje Szachowe, Szkolne Związki Sportowe, szkoły mogą zgłosić nieograniczoną liczbę zawodników 
w poszczególnych dwunastu grupach. W przypadku, gdy w jednej grupie jest mniej niż 10 zawodniczek lub 
zawodników, grupy będą łączone w poszczególnej karegorii wiekowej. 
2.2. Uprawnieni do gry w poszczególnych grupach są zawodnicy/zawodniczki, którzy przed 1 stycznia 2018 
nie ukończyli wieku: 
  7 lat, (rocznik 2011 i młodsi) – turniej do lat  7, 
  9 lat, (rocznik 2009 i młodsi) – turniej do lat  9, 
11 lat, (rocznik 2007 i młodsi) – turniej do lat 11, 
13 lat, (rocznik 2005 i młodsi) – turniej do lat 13, 
15 lat, (rocznik 2003 i młodsi) – turniej do lat 15, 
17 lat, (rocznik 2001 i młodsi) – turniej do lat 17. 
Opiekun, trener lub zawodnik może być poproszony o okazanie dokumentów potrzebnych do 
zweryfikowania danych personalnych. Delegacje zawodników muszą mieć co najmniej jednego opiekuna. 
2.3. Wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, trenerzy i opiekunowie) muszą być zakwaterowani 
w oficjalnych hotelach organizatora (rezerwacja hoteli tylko przez organizatora). Dostęp do sal gry będzie 
dozwolony tylko dla osób akredytowanych przez organizatora. 
2.4. Koszty zakwaterowania, podróży, itp. są pokrywane przez uczestników Mistrzostw. 
 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA – WPISOWE 
3.1. Wpisowe ECU. Zgodnie z regulaminem ECU każdy uczestnik jest zobowiązany do opłacenia wpisowego 
ECU, które wynosi 20 EUR. Uczestnicy wpłacają wpisowe poprzez narodową federację (Polski Związek 
Szachowy, nr konta 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184, Bank BPH S.A.). 
3.2. Wpisowe organizatora. Każdy zawodnik, trener i osoba towarzysząca jest zobowiązana do zapłaty 
wpisowego w wysokości 100 EUR do organizatora. Opłata ta zawiera akredytację, identyfikator, wycieczki. 
3.3. Powyższe opłaty są obowiązkowe i służą za potwierdzenie udziału w zawodach. Rezerwacje hotelowe 
są wykonywane tylko dla osób, które potwierdziły swój udział poprzez opłatę powyższych wpisowych. 
 

4. REJESTRACJA – TERMIN do 15 maja 2018 
4.1. Zawodnicy mogą uczestniczyć w zawodach pod warunkiem, że zostało zrobione oficjalne zgłoszenie 
przez Federację, Szkolny Związek Sportowy lub szkołę na odpowiednim formularzu. 
4.2. Zgłoszenie musi zawierać kraj/federację, numer identyfikacyjny FIDE, nazwisko, imię, ranking FIDE, 
tytuł FIDE oraz dane osób towarzyszących i trenerów. Zgłoszenie musi również zawierać imię i nazwisko, 
telefon, e-mail, szefa delegacji (opiekuna). 
4.3. Formularze zgłoszenia wraz z potwierdzeniami wpłaty wpisowych do ECU i do organizatora muszą być 
przesłane do organizatora pocztą e-mail: jan.kusina@gmail.com lub fax +48-12-411-48-01 do dnia 15 maja. 
4.4. Zdjęcie do identyfikatora (2x3 cm) dla zawodników, trenerów i osób towarzyszących powinno być 
przesłane do 15 maja 2018 przez e-mail: jan.kusina@gmail.com. Zdjęcie może być wykonane na miejscu po 
przyjeździe jednak jest to związane z dodatkową opłatą 5 EUR. 
 

5. OPŁATY - – TERMIN do 15 maja 2018 
5.1. Wszystkie opłaty (za hotel, wpisowe organizatora) należy dokonać przelewem na konto organizatora: 

Nazwa Małopolski Związek Szachowy 
Adres 31-549 Kraków, Aleja Powstania Warszawskiego 6/65, Polska 
Bank Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA, Oddział 25 w Krakowie 
Bank adres 31-072 Krakow, ul. Wielopole 17 
Numer konta 61 1020 2892 0000 5002 0429 6554 (wpłaty w EURO) 
Numer konta 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 (wpłaty w PLN po kursie dnia) 

5.2. Wpłacający pokrywa koszt operacji bankowych. 
5.3. Termin dokonania opłat do 15 maja 2018. Zawodnicy nie będą kojarzeni dopóki nie zostaną dokonane 
wszystkie opłaty. 
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6. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE 
6.1. Uczestnicy będą zakwaterowani w czterogwiazdkowym hotelu Galaxy (ul. Gęsia 22a). Sala gry znajduje 
się w hotelu Galaxy. Hotel Galaxy dysponuje 435 miejscami noclegowymi. Po wyczerpaniu limitu miejsc 
w hotelu Galaxy uczestnicy będą zakwaterowani w innym hotelu o tym samym standardzie, na tych samych 
warunkach. 
6.2. Bezpłatny internet dostępny jest w pokojach oraz w holu hotelu. 
6.3. Opłaty za zakwaterowanie muszą być dokonane do 1 czerwca 2018 w EUR lub w PLN po kursie dnia. 
6.4. Całkowity koszt obejmuje zakwaterowanie oraz trzy posiłki dziennie (od kolacji 29 czerwca do obiadu 
8 lipca). Koszt zakwaterowania i wyżywienia dla jednej osoby wynosi: 

85 EUR za dobę w pokoju jednoosobowym 
63 EUR za dobę w pokoju dwuosobowym 
53 EUR za dobę w pokoju trzyosobowym 

 

7. SYSTEM GRY 
7.1. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, z klasyfikacją FIDE. Rankingi 
krajowe nie będą uwzględniane przy kojarzeniach. Obowiązują aktualne regulaminy i przepisy gry FIDE. 
Tempo gry: 40 pos./90’+ /30’ oraz po 30”/ na ruch od początku partii. 
7.2. Każdy zawodnik, który przybędzie do szachownicy 15 minut po rozpoczęciu rundy przegrywa partię. 
 

8. TERMINARZ 
29 czerwca piątek przyjazdy 
29 czerwca piątek

 
20:00 konferencja techniczna, kojarzenia 

30 czerwca sobota  11:00 uroczyste otwarcie 
30 czerwca sobota 15:30 1 runda 
1 lipca niedziela   9:30 wycieczka “Szachy w muzeach Krakowa” 
1 lipca niedziela 15:30 2 runda 
2 lipca poniedziałek 15:30 3 runda 
3 lipca wtorek   9:30 4 runda 
3 lipca wtorek 15:30 5 runda 
4 lipca środa   9:30 wycieczka po Krakowie 
4 lipca środa 16:30 seminarium dla nauczycieli gry w szachy 
5 lipca czwartek 15:30 6 runda 
6 lipca piątek   9:30 7 runda 
6 lipca piątek 16:30 turniej błyskawiczny 
7 lipca sobota 15:30 8 runda 
8 lipca niedziela   9:30 9 runda 
8 lipca niedziela 16:00 zamknięcie mistrzostw 
9 lipca poniedziałek  odjazdy 

 

9. NAGRODY 
9.1. Zwycięzca w każdej grupie wiekowej w turniejach open otrzymuje tytuł Mistrz Europy Szkół ECU 
w roku 2018. Zwyciężczyni w każdej grupie wiekowej w turniejach dziewcząt otrzymuje tytuł Mistrzyni 
Europy Szkół ECU w roku 2018. 
9.2. Oferta specjalna: 6 ECU Mistrzów oraz 6 ECU Mistrzyń zostają zaproszeni do bezpłatnego udziału 
(zakwaterowanie i wyżywienie) w XXIX Międzynarodowym Festiwalu Szachowym „Cracovia 2018” 
(27.12.2018-04.01.2019) w Krakowie. Zaproszenie oferuje Małopolski Związek Szachowy. 
9.3. Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii otrzymają medale. 
9.4. Osoby, które zajmą miejsca od 1 do 6 w każdej grupie otrzymają upominki. 
9.5. Wszyscy zawodnicy i arbitrzy otrzymają pamiatkowe dyplomy za udział w Mistrzostwach. 
 

10. KOSZTY PODRÓŻY 
Zgodnie z regulaminem ECU zawodnicy, trenerzy i osoby towarzyszące sami pokrywają koszty podróży. 
 

11. DODATKOWE INFORMACJE 
Bezpośrednia transmisja gry będzie prowadzona drogą internetową, ogółem z 50 szachownic. 
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami sprawują ich opiekunowie. 
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W kwestiach spornych Komitet 
Organizacyjny podejmuje decyzje po konsultacjach z ECU. 
 

12. IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
12.1. Seminarium nauczycieli gry w szachy – 4 lipca 2018 
12.2. Otwarty Turniej Błyskawiczny - 6 lipca, 2018;11 rund, system szwajcarski 
12.3. Wycieczki z profesjonalnymi przewodnikami 
12.4. Zajęcia sportowe 
12.5. Szczegółowy terminarz imprez zostanie opublikowany podczas Mistrzostw 
 

13. ZGŁOSZENIA i INFORMACJE 
Dyrektor Mistrzostw: Jan KUSINA 
tel./fax +48-12-411-48-01, kom. +48-695-210-120, e-mail: jan.kusina@gmail.com 

mailto:jan.kusina@gmail.com

