
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 2018 
EKSTRALIGA  i  I LIGA 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
1.ORGANIZATOR 
Dolnośląski Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego 
Dyrektor turnieju: Piotr Klukiewicz  e-mail:  biuro@dzszach.pl  tel.  724 232 138 
Strona zawodów: http://dmpj.dzszach.pl  
 
2. TERMIN I MIEJSCE 
Mistrzostwa zostaną rozegrane w Hotelu Uzdrowiskowym „St.George” 
Kudowa Zdrój, ul. T. Kościuszki 180 (kierunek Pstrążna) https://goo.gl/maps/nNZcNrtYaPN2  
Biuro zawodów czynne w dniu  20.07.2018 od godz. 13:00 
Odprawa techniczna w dniu  20.07.2018 o godz. 20:30  
Zakończenie w dniu  29.07.2018 ok. godz. 15:30 
 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA  
Drużyny uprawnione wg Regulaminu PZSzach - pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_dmpj.pdf  
 
4. SYSTEM ROZGRYWEK 
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów — Ekstraliga oraz I Liga zostaną rozegrane systemem  kołowym na 
dystansie 9 rund.  Tempo gry: 90 min. na 40 pos. + 30 min. na dokończenie oraz 30 sekund na każde 
posunięcie od początku partii. 
 
5. ZGŁOSZENIA 
 
Kluby zobowiązane są do potwierdzenia udziału w Ekstralidze i I Lidze Juniorów na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 1 do Regulaminu w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku  na adres elektroniczny: 

• Organizatora:  biuro@dzszach.pl 

• Sędziego Głównego: aleksander.sokolski@dzszach.pl  

• Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej p.dudzinski@pzszach.pl  

• Szefa Wyszkolenia PZSzach m.bartel@pzszach.pl  
 
Kluby dokonują zgłoszenia drużyny do rozgrywek Ekstraligi, I Ligi e-mailem do Organizatora z odpisem do 
PZSzach., zawierającym imienny skład drużyny zestawiony wyłącznie na załączonym druku, stanowiącym 
załącznik nr 2 do Regulaminu w terminie do dnia 30 czerwca. 
 
Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia drużyny, dokonuje klub na adres organizatora w terminie do 
30.06.2018.  
 
Wraz ze zgłoszeniem konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 1000zł/drużyna.  
 
6. OPŁATY 
Wpisowe w wysokości 900 zł w Ekstralidze oraz 800 zł w I Lidze oraz opłatę rankingową 20 zł za każdego 
zgłoszonego zawodnika należy wpłacać najpóźniej do dnia 05.07.2018 na konto PZSzach: Alior Bank  Nr 
konta - 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 
 z dopiskiem „Wpisowe i opłata rankingowa – Ekstraliga lub I Liga Juniorów" oraz z nazwą klubu.  
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7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
 
Koszt pobytu w Hotelu Uzdrowiskowym St.George Kudowa Zdrój  wraz z wyżywieniem: 
Pokoje 4 osobowe   80 zł osoba/ dobę, całkowity koszt pobytu 9 dni *80= 720 zł 
Pokoje 3 osobowe   85 zł  osoba/ dobę, całkowity koszt pobytu 9 dni *85=765 zł 
Pokoje 2 osobowe   89 zł osoba/ dobę, całkowity koszt pobytu 9 dni *89= 801 zł 
Pokoje 1 osobowe 150 zł osoba/ dobę, całkowity koszt pobytu 9 dni *150 zł= 1350 zł 
Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto: 
Dolnośląski Związek Szachowy  
Numer konta 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099. 
Tytuł wpłaty: „Ekstraliga lub I  Liga  — Nazwa drużyny". 
Termin wpłaty zaliczki (1000zł/drużyna) – 30.06.2018 
Termin wpłaty całości należności za pobyt – 14.07.2018 
 
8. NAGRODY 
Najlepsze kluby w każdej z lig za miejsca pierwsze, drugie i trzecie otrzymają puchary, medale, oraz 
nagrody finansowe. Ogólna pula nagród wynosi 12 200 zł, w tym 10 200 zł stanowią nagrody finansowe. 
 
10. HARMONOGRAM ROZGRYWEK 
Przyjazd drużyn:   20.07.2018 od godz. 16.00 
Kolacja:    20.07.2018 godz. 18.00-20.00 
Odprawa techniczna:   20.07.2018 godz. 20.30 (ekstraliga oraz I liga) 
Otwarcie zawodów:   21.07.2018, godz. 8.50 
Rundy I-IX:                 21.07-29.07.2018 godz. 9.00 
Zakończenie zawodów:  29.07.2018 godz. 15.30,  wyjazd uczestników 
 
11. UWAGI KOŃCOWE 
Każdy uczestnik przez cały pobyt musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby dorosłej. 
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub 
wojewódzkich związków szachowych. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem stosownego 
oświadczenia, podczas odprawy technicznej. 
Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujący. 
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach. 
Ostateczna weryfikacja drużyn i zawodników nastąpi podczas odprawy technicznej. 

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie. 

/-/ Piotr Klukiewicz      /-/ Dominik Kulaś 
Dyrektor Mistrzostw          Prezes DZSzach 

 


