
Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Świata – Turcja       17.04. - 27.04.2019 

Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Europy – Rumunia 30.05. - 09.06.2019 

(grupy wiekowe do lat  7, 9, 11, 13, 15 i 17 osobno dziewczęta i chłopcy ) 

 

I N F O R M A C J A 

 Polski Związek Szachowy informuje, iż w porozumieniu z organizatorami obu w/w imprez 

zdecydowano, że polscy zawodnicy, którzy chcieliby w nich wystartować mogą zgłaszać swój udział 

bezpośrednio organizatorom tych Mistrzostw, do nich również wnoszą wszystkie wymagane 

regulaminami opłaty w wyznaczonych przez nie terminach oraz sami organizują sobie dojazd i 

powrót z tych turniejów. PZSzach, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, jedynie potwierdza 

organizatorom stosowne dane lub informacje. 

 

Mistrzostwa Indywidualne Świata Szkół w Szachach Klasycznych –Antalya 17.04 - 27.04.2019 

                    ( WSCC 2019 – Turkey ) 

Komunikat Organizacyjny 

 

- termin zgłoszeń:   do dnia 17.03.2019 

                                               późniejsze zgłoszenie możliwe za dodatkową opłatą 100 Euro 

- adres email do zgłoszeń: umit.kucuk@tsf.org.tr 

  do wiadomości PZSzach: p.bekanowski@pzszach.pl 

- koszty organizacyjne: 100 Euro płatne bezpośrednio na konto organizatora 

- koszty wpisowego:  40 Euro płatne bezpośrednio na konto FIDE 

- koszty pobytu:  zgodnie z regulaminem - zależne od rodzaju wybranego pokoju 

                                (min. 600 Euro/os/10 dni pobytu FB all inclusive w hotelu 5*****) 

- koszty dojazdu/dolotu: indywidualne - zgodnie z wybranym środkiem lokomocji 

    (szacunkowo za przelot tam/powrót jest to kwota od 1.300 Pln/os ) 

- wpłaty - kwoty i terminy: zgodnie z regulaminem na konto bankowe organizatora tureckiego 

- inne:    w przypadku większej liczby zgłoszeń, PZSzach powoła kierownika 

    reprezentacji, zgodnie z regulaminem turnieju i FIDE 

 

Mistrzostwa Indywidualne Europy Szkół w Szachach Klasycznych –Mamaia 30.05 - 9.06.2019 

                 ( ESCC 2019 – Roumania ) 

Serwis turniejowy i komunikat organizacyjny 

 

- termin zgłoszeń:  do dnia 15.04.2019 

                                               późniejsze zgłoszenie możliwe za dodatkową opłatą 50 Euro 

- adres email do zgłoszeń: ecumamaia2019@yahoo.com 

  do wiadomości PZSzach: p.bekanowski@pzszach.pl 

- koszty organizacyjne:  30 Euro płatne bezpośrednio na konto organizatora 

- koszty wpisowego:  20 Euro płatne bezpośrednio na konto organizatora - na rzecz ECU   

- koszty pobytu:  zgodnie z regulaminem - zależne od rodzaju wybranego pokoju 

    (min 300 Euro/os/10 dni w hotelu 2** do min 600 Euro/os/10 dni w 

    hotelu 4****- pobyt FB = 3 posiłki dziennie) 

- koszty dojazdu/dolotu: indywidualne - zgodnie z wybranym środkiem lokomocji 

    (szacunkowo za przelot tam/powrót jest to kwota ok 600 Pln/os, jeśli 

    wylot 29.05. to nawet tylko 300 Pln – Wizzair ) 

- wpłaty:   zgodnie z regulaminem na konto bankowe organizatora rumuńskiego 

- inne:    w przypadku większej liczby zgłoszeń, PZSzach powoła kierownika 

    reprezentacji, zgodnie z regulaminem turnieju oraz ECU i FIDE. 

 

 

 

PZSzach prosi uczestników i opiekunów o szczególnie wnikliwe zapoznanie się 

z zapisami w komunikatach organizacyjnych mistrzostw.  
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