
 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

PÓŁFINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 
W SZACHACH 

SZCZYRK 9-16.11.2018r. 
 
 

 
 
1. Organizator  
 
- UKS Pałac Młodzieży Katowice na zlecenie Polskiego Związku Szachowego, przy współpracy:  
- Urzędu Miasta Katowice 
- Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach  
- Urzędu Miasta i Gminy Szczyrk  
- Urzędu Miasta Bielsko-Biała 
 
2. Cel Turnieju  
 
Wyłonienie zawodników awansujących do finałów Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Młodzików oraz do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.  
 
3. Termin i Miejsce  
 
9-16.11.2018r. – CKiR ”Orle Gniazdo” ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk.  
Zakwaterowanie i biuro zawodów – od godziny 14:00 (9.11.2018r.)  
Odprawa techniczna w dniu 9.11.2018r. o godzinie 20:30 (Sala A) w CKiR „Orle Gniazdo” w Szczyrku.  
 
4. Warunki uczestnictwa  
 
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 2019. 
Zgłoszenia należy przesłać na adres: 
Sędziego głównego FA Michała Wejsiga - wejszach@wp.pl  
Organizatorów - szczyrk2018@gmail.com 
Biura PZSzach - biuro@pzszach.pl  
 
5. System Rozgrywek  
We wszystkich grupach zawody będą rozegrane, w zależności od liczby zgłoszonych, systemem 
szwajcarskim lub kołowym, zgodnie z Regulaminem PMPJ PZSzach. 
Tempo gry-90 minut dla zawodnika na całą partię oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii. 

 

TERMINARZ ROZGRYWEK 

9.11.2018 – piątek Odprawa techniczna o godz. 20:30 

10.11.2018 – sobota Runda I - godz. 9:30 

11.11.2018 – niedziela Rundy II - godz. 9:30 

12.11.2018 – poniedziałek Rundy III i IV - godz. 9:30 i 15:30 

13.11.2018 – wtorek Runda V - godz. 9.30 

14.11.2018 – środa Rundy VI i VII  - godz. 9:30 i 15.30 

15.11.2018 – czwartek Runda VIII - godz. 9:30 

16.11.2018 – piątek Runda IX - godz. 9:30 – zakończenie ok. godz. 14:30 
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6. Opłaty, zakwaterowanie, wyżywienie  
 
Opłatę startową i organizacyjną w wysokości podanej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym  
PZSzach 1/2018 w wysokości 110,00zł (90zł - opłata startowa i organizacyjna, 20zł - opłata rankingowa) 
należy wpłacić na konto PZSzach. w Alior Bank nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184  w terminie 14 dni 
przed rozpoczęciem zawodów (w opisie należy ująć: PMPJ, opłata startowa i organizacyjna, nazwisko i imię 
zawodnika). 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie  
CKiR „Orle Gniazdo”, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk.  
Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny oraz telewizor. 
Koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 9.11 do obiadu 16.11.2018r wynosi:  
 

Standard Pokoje Cena 

Podstawowy 2os., 3os., 2+2os. 80zł*7=560zł/os. 

Podstawowy 1os. 100zł*7=700zł/os. 

Podwyższony 2os. 100zł*7=700zł/os. 

Podwyższony 1os. 120zł*7=840zł/os. 

Apartament  150zł*7=1050zł/os. 

 

Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto: 
UKS Pałac Młodzieży Katowice 
Nr konta: Alior Bank: 42 2490 0005 0000 4600 5217 4612 
Tytuł wpłaty: „Nazwa klubu lub nazwisko zawodnika) - zakwaterowanie PMPJ". 
Termin wpłaty całości należności za pobyt – 29.10.2018 
uwaga: brak możliwości rozliczeń gotówkowych 
 

Organizator posiada ograniczoną liczbę pokoi w różnych standardach (decyduje data wpływu płatności na 
konto).  
Organizator gwarantuje zakwaterowanie w ośrodku pod warunkiem przesłania mailowo na 
szczyrk2018@gmail.com dokładnego zapotrzebowania i wymaganej płatności (potwierdzenia 
płatności w pliku pdf) w terminie do 29.10.2018 
 

7. Nagrody  
Prawo startu w finałach Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w roku 2019 uzyskują: 

a) w grupach wiekowych do 9 lat: 
- chłopcy - 10 najlepszych, 
- dziewczęta - 10 + 4 dopełnienie z woj. kuj.-pom. - 14 najlepszych 

  b) w grupach do lat 11 i 13 awans uzyskują: 
- po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.  
- dodatkowo na swój koszt w OOM udział mogą wziąć zawodniczki i zawodnicy              

z miejsc 5-10, przy założeniu, że stanowią dopełnienie do liczby 52 startujących           
w poszczególnych grupach.; 

Uwaga - po rezygnacji 1 finalistki 2019 w grupie D11 dopełnienie do 52 będzie stanowiło 11 
zawodniczek 
  c) w grupach wiekowych do 15 i 17 lat: 

- po 10 najlepszych w każdej grupie 
 

Warunkiem uzyskania awansu jest ukończenie turnieju. 
Organizator funduje nagrody zgodnie ze złożoną ofertą konkursową w PZSzach. 
Nagrody finansowe w każdej z grup: I m-ce 400 zł, II – 250zł, III – 150zł.  
Suma nagród finansowych – 8.000,00.  
 
9. Sędziowanie 

W PMPJ obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy 
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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. 

 
 

9. Uwagi końcowe  

a) Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach wyłącznie pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, 
wskazanej w trakcie rejestracji.  

b) Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada rodzic lub klub delegujący.  

c) Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualna licencję zawodniczą PZSzach.  

d) Ostateczna weryfikacja listy zawodników nastąpi podczas odprawy technicznej w dniu 09.11.2018 r. 
o godz. 20.30  

e) Biuro zawodów: CKiR „Orle Gniazdo” czynne w dniu 09.11.2018 r. od godziny 14:00.  

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

g) W Szczyrku obowiązuje opłata klimatyczna (2,2zł/dzień) płatna w recepcji. Z ww opłaty zwolnieni są 
zawodniczki i zawodnicy Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów. 
 
Sędzia Główny        Dyrektor Turnieju  
Michał Wejsig         Łukasz Turlej 


