
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW II LIGA

SZCZYRK 19-28.07.2019r.

1. Organizator 

UKS Pałac Młodzieży Katowice na zlecenie Polskiego Związku Szachowego, przy współpracy z: 
- Śląski Związek Szachowy
- Urząd Miasta Katowice
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskeigo w Katowicach 
- Urząd Miasta i Gminy Szczyrk 
- Urząd Miasta Bielsko-Biała

2. Cel Turnieju 

Wyłonienie drużyn awansujących do I ligi i drużyn opuszczających II ligę. 
Upowszechnianie sportu szachowego, podniesienie poziomu sportowego. 
Umożliwienie oceny pracy szkoleniowej w klubach. 

3. Termin i Miejsce 

19-28.07.2019r. – CKiR ”Orle Gniazdo” ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk. 
Zakwaterowanie i biuro zawodów – od godziny 15:00 (19.07.2019r.) 
Odprawa techniczna w dniu 19.07.2019 r. o godzinie 20:30 w CKiR „Orle Gniazdo” w Szczyrku – Sala A.

4. Warunki uczestnictwa 

Drużyny uprawnione wg załącznika Regulaminu PZSzach. 
http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_dmpj.pdf 
http://chessarbiter.com/turnieje/2019/tdr_1918/ 

5. System Rozgrywek 

Drużynowe Mistrzostwa Polski II Liga Juniorów zostaną rozegrane systemem szwajcarskim 
na dystansie 11 rund. 
Tempo gry: 90 minut na partię + 30 sekund sekund dla zawodnika na każde posunięcie od początku partii.

6. Zgłoszenia 

Imienne zgłoszenia drużyn wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu DMPJ 2019 dokonują kluby
w nieprzekraczalnym terminie do 01.07.2019 na 3 poniższe adresy: 
- Sędziego Głównego, Michała Wejsiga wejszach@wp.pl 
- Organizatorów, dmpj.szczyrk@gmail.com 
- Biura PZSzach biuro@pzszach.pl 
Klub,  który  dokona  zgłoszenia  po  wyznaczonym  powyżej  terminie  ponosi  karę  przewidzianą  w  KOF  2019.
Organizator może takiej drużyny nie dopuścić do rozgrywek.
Dokumenty, które należy przedłożyć sędziemu podczas odprawy zawarte są w Regulaminie DMPJ 2019. 

7. Opłaty, zakwaterowanie, wyżywienie 

Startowe w wysokości 700 zł oraz zryczałtowaną opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach w wysokości 200zł
należy wpłacić najpóźniej do dnia 01.07.2019 na konto organizatora:

UKS Pałac Młodzieży Katowice
Nr konta: Alior Bank: 42 2490 0005 0000 4600 5217 4612
Tytuł wpłaty: „II  Liga startowe  — Nazwa drużyny".
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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 19.07 do obiadu 28.07.2019r wynosi: 

Standard Pokoje Cena

Podstawowy 2os., 3os., 2+2os. 85zł*9= 765zł/os.

Podstawowy 1os. 105zł*9=945zł/os.

Podwyższony 2os. 105zł*9=945zł/os.

Podwyższony 1os. 120zł*9=1080zł/os.

Apartament 150zł*9=1350zł/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: „II  Liga  — Nazwa drużyny".
Termin wpłaty zaliczki (1000zł/drużyna) –   18.06.2019   – decyduje data wpływu środków na konto
Termin wpłaty całości należności za pobyt – 10.07.2019

Organizator posiada ograniczoną liczbę pokoi w różnych standardach (decyduje data wpływu zaliczki lub pełnej
płatności). 
Organizator gwarantuje zakwaterowanie w ośrodku pod warunkiem przesłania mailowo dokładnego
zapotrzebowania i  wymaganej zaliczki w wysokości 1000 zł od drużyny w terminie do dnia 18.06.2019r.
Adres kontaktowy: dmpj.szczyrk@gmail.com 

8. Nagrody 
a) Drużyny z miejsc I-III awansują do 1 Ligi Juniorów 
b) Drużyny z miejsc I-III otrzymują puchary oraz komplet medali (8 na drużynę) 
c) Nagrody finansowe i rzeczowe

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 klub delegujący. 
c) Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualna licencję zawodniczą PZSzach. 
d)  Ostateczna  weryfikacja  drużyn  i  zawodników  nastąpi  podczas  odprawy  technicznej  w dniu  19.07.2019r.
o godz. 20.30 
e) Biuro zawodów: CKiR „Orle Gniazdo” czynne w dniu 19.07.2019 r. od godziny 15:00. 
f)  Organizator zastrzega sobie  prawo do ostatecznej  interpretacji  i  ewentualnych zmian w treści  niniejszego
komunikatu. 
g)  W  Szczyrku  obowiązuje  opłata  klimatyczna  (2,25zł/dzień)  płatna  w  recepcji.  Z  ww  opłaty  zwolnieni  są
zawodniczki i zawodnicy Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów II Liga. 
h) Wydarzenia towarzyszące:
– Szczyrk Open – otwarty turniej szachowy
                       http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1919/ 
– Kurs Instruktorski – zniżka dla osób z klubów II Ligi DMPJ!
                       http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1920/

Prezes UKS Pałac Młodzieży Dyrektor Turnieju 
Jacek Kulig Łukasz Turlej
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