
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
 

 SZKOLNYCH INDYWIDUALNYCH  
 MISTRZOSTW POLSKI W SZACHACH 

do lat 7, 9, 11, 13, 15 i 17 
 

POKRZYWNA 6–12.01.2019 r. 
 

 
ORGANIZATOR                

Na zlecenie PZSzach UKS GEKON Nysa 

Dyrektor turnieju: Konrad Szcześniak, tel. 694 740 800, e-mail: simp2019@onet.pl 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
6-12.01.2019 r. OSW „SUDETY” http://www.sudety-pokrzywna.pl/index.php  Przyjazd 

5 stycznia (sobota) lub 6 stycznia (niedziela). 

Odprawa techniczna: 6.01.2019 r. o godz. 12.30 w OSW „SUDETY”, Pokrzywna 75. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 
W ramach mistrzostw rozegranych zostanie 12 odrębnych turniejów systemem 

szwajcarskim na dystansie 9 rund w grupach wiekowych do lat 7, 9, 11, 13, 15 i 17 

oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. W przypadku mniejszej liczby uczestników sędzia 

główny może zmniejszyć liczbę rund lub dokonać połączenia grup na zasadach 

określonych w Regulaminie Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów, 

ustalonym przez Polski Związek Szachowy. W takim przypadku zostanie zachowana 

odrębność przy nagrodach.  

Tempo gry 90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku 

partii. 

 

UCZESTNICTWO 

Warunkiem udziału w zawodach jest: 

a/ terminowe zgłoszenie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r., e-mail: 

simp2019@onet.pl  

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, szkołę jaką 

reprezentuje i numer licencji oraz (o ile uczestnik posiada) kategorię szachową. 
Ponadto w zgłoszeniu proszę określić zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i 

wyżywienia, także osób towarzyszących. 

b/ opłacenie wpisowego w łącznej wysokości 120 zł (100 zł wpisowe + 20 zł opłata 

rankingowa PZSzach) na konto UKS Gekon Nysa 15 1600 1462 1837 2518 1000 

0001 z dopiskiem „SIMP 2019 + imię i nazwisko zawodnika/ów”. 

c/ przedstawienie pisemnego oświadczenia uprawnionego opiekuna o sprawowaniu 

opieki nad dzieckiem przez cały czas trwania zawodów. 

Uprawnione do gry w poszczególnych grupach (open i dziewcząt) są dzieci z roczników:  
  7 lat  – open do lat 7, ur. w  2012 roku i młodsi (C-7) i dziewczęta (D-7) 

  9 lat  – open do lat 9, ur. w  2010, 2011 (C-9) i dziewczęta (D-9) 

 11 lat – open do lat 11, ur. w 2008, 2009 (C-11) i dziewczęta (D-11) 

 13 lat – open do lat 13, ur. w 2006, 2007 (C-13) i dziewczęta (D-13) 

 15 lat – open do lat 15, ur. w 2004, 2005 (C-15) i dziewczęta (D-15) 
17 lat – open do lat 17, ur. w 2002, 2003 (C-17) i dziewczęta (D-17) 

http://www.sudety-pokrzywna.pl/index.php
mailto:simp2019@onet.pl


 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w OW „Sudety” http://www.sudety-

pokrzywna.pl/index.php i OW „Chrobry” https://www.gorzelanny.pl/hotel-chrobry/  

(ośrodki oddalone od siebie o około 250 m, mają porównywalny standard) wynosi: 595 

zł w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, a w pokojach 1-

osobowych 910 zł.  

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić bezpośrednio u organizatora 

zawodów gotówką  w dniu przyjazdu lub przelewem na konto OW „Sudety” Pokrzywna 

75; 48-267 Jarnołtówek. 

 

Bank Spółdzielczy w Głuchołazach  

34 8891 0000 0003 1873 2000 0010 

 

W przypadku płatności przelewem najpóźniej do dnia 31.12.2018 r. 

 

NAGRODY 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie otrzymają puchary i medale, 

miejsc 1-6 nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.  

 

UWAGI KOŃCOWE 
W zawodach obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach oraz 

Regulamin Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski. 

Za ubezpieczenie zawodników oraz ich stan zdrowia (zdolność do udziału w zawodach) 

odpowiedzialne są jednostki delegujące. 

Wszyscy uczestnicy przez cały czas muszą znajdować się pod opieką uprawnionej 

osoby dorosłej wskazanej podczas odprawy technicznej. Organizator odpowiada 

jedynie za merytoryczną część zawodów oraz warunki zakwaterowania i wyżywienia. 

 

 
HARMONOGRAM ZAWODÓW 

 
Dzień  Godzina Przedsięwzięcie 

6.01 12.30 Odprawa techniczna 

6.01 15.00 I runda 

7.01 09.30 II runda 

15.00 III runda 

8.01 09.30 IV runda 

9.01 09.30 V runda 

15.00 VI runda 

10.01 09.30 VII runda 

11.01 09.30 VIII runda 

12.01 09.30 IX runda 

14.00 Zakończenie 

 

 

   

  Dyrektor turnieju 

 

  Konrad Szcześniak 

http://www.sudety-pokrzywna.pl/index.php
http://www.sudety-pokrzywna.pl/index.php

