
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW DO 16 i 18 LAT  

  
Ustroń  12-19 marca 2017 

  
 
 
 

 
 
 

1/ ORGANIZATOR: 

Na zlecenie Polskiego Związku Szachowego: Opolski Związek Szachowy. 

Dyrektor turnieju: Waldemar Taboła 

Sędzia główny: Rafał Siwik 

 

 2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: 

Zawody odbędą się w dniach 12-19.03. 2017 r. w CWS „Gwarek” miejscowości Ustroń – 

Jaszowiec ul. Wczasowa 49, (zakwaterowanie także w OW „Jawor” ul. Wczasowa 5).  

Przyjazd w dniu 11.03.2017 r. (biuro zawodów w ośrodku „Gwarek” czynne od godz. 14.00) 

Odprawa techniczna 11.03.2017 r. o godzinie 20.00 w CWS „Gwarek”  

 

 3/ WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy uprawnieni zgodnie z „Regulaminem 

Finału Mistrzostw Polski Juniorów do 16 i 18 lat i PZSzach  

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest: 

- posiadanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego oraz aktualnej licencji PZSzach 

- potwierdzenie udziału zawodnika w biurze zawodów do rozpoczęcia odprawy technicznej 

- złożenie sędziemu głównemu podczas odprawy technicznej pisemnego oświadczenia 

wskazującego imiennie opiekuna dla każdego z zawodników  

- przedstawienie dowodu wpłaty wpisowego oraz opłaty rankingowej w wysokości 120 zł 

(Wpisowe zgodnie z Komunikatem organizacyjno - finansowym PZSzach nr 1/2017 wynosi  

100 zł natomiast rankingowa 20zł) 

Wpisowe wraz z opłatą rankingową należy wpłacać na konto PZSzach  

BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 

w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zawodów (organizator nie będzie przyjmował 

opłaty startowej w formie wpłat gotówkowych!) 

 

 4/ ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia przyjmuje: Waldemar Taboła: e-mail: wtabola@gmail.com  tel. 660 661 025,  

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, przynależność klubową oraz 

numer licencji zawodnika a także zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, 

również osób towarzyszących. 

Termin zgłoszeń upływa w dniu 15.02. 2017 r. po tym terminie organizator w miejsce 

zawodników, którzy nie potwierdzili udziału, zgodnie z regulaminem rozgrywek zaprosi 

zawodników rezerwowych. 

5/ TERMINARZ ROZGRYWEK: 

11.03.2017 – sobota godz. 20.00 Odprawa techniczna  

12.03.2017 – niedziela godz. 09.30 Runda I  

13.03.2017 – poniedziałek godz. 09.30 i 15.30 Rundy II i III 
14.03.2017 – wtorek godz. 09.30 Runda IV  



15.03.2017 – środa godz. 09.30 Runda V 
16.03.2017 – czwartek godz. 09.30 Rundy VI 
17.03.2017 – piątek godz. 09.30 Runda VII 
18.03.2017 – sobota godz. 09.30 Runda VIII 
19.03.2017 – niedziela godz. 09.30 Runda IX 

6/ SYSTEM ROZGRYWEK: 
We wszystkich grupach zawody będą rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 

rund zgodnie z Regulaminem PZSzach. Tempo gry 90’ dla zawodnika na 40 posunięć plus 

30’ na dokończenie partii + 30” na każde posunięcie od początku partii. 

 

 7/ NAGRODY: 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają medale i puchary. Ponadto organizatorzy 

zapewniają nagrody finansowe dla ośmiu najlepszych zawodników w każdej grupie: I-750 zł 

II-600 zł; III-500 zł] IV-400zł; V-300zł; VI-200zł; VII-150zł; VIII-100zł; 

Pozostałe wyróżnienia i  uprawnienia zgodnie z Regulaminem PZSzach. 

 

 8/ ZAKWATEROWANIE I  WYŻYWIENIE 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia w ośrodkach „Gwarek”, „Jawor”  (pokoje 2 i 3 osobowe z 

pełnym węzłem sanitarnym, TV) wynosi 80 zł za dobę od osoby, całkowity koszt pobytu jednej 

osoby wynosi 640 zł /8 x 80 zł/   

Istnieje także możliwość zakwaterowania i wyżywienia w pokojach 1-osobowych w cenie 110 

zł za dobę. Ponadto na indywidualnie ustalonych warunkach możliwe jest zakwaterowanie w 

apartamentach. 

Opłatę należności za pobyt można wnieść gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem do dnia 

1.03.2017 r. na konto: 

Opolski Związek Szachowy 45-064 Opole ul. Damrota 6 

22 1020 3668 0000 5802 0153 3140 
z dopiskiem: „MPJ - imię i nazwisko uczestnika - ilość osób” 

 
 

9/ INNE: 

- Na odprawie technicznej wystarczająca jest obecność uprawnionego przedstawiciela klubu. 

- Ośrodki „Gwarek” i „Jawor” oddalone są od siebie o ok. 150m i mają porównywalny 

standard. O zakwaterowaniu w wybranym ośrodku decyduje kolejność zgłoszeń.  

- Każdy uczestnik przez cały pobyt musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, 

organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część przedsięwzięcia. 

- Za zdolność do gry oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają jednostki delegujące 

(WZSzach, klub lub rodzice) 

- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor turnieju: 
 

Waldemar Taboła 


