
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

PÓŁFINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W SZACHACH 

Ustroń Jaszowiec  9-16.11.2019r. 

  

 

1. Organizator    

- Śląski Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego przy współpracy: 

- Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 

- Urzędu Miasta i Gminy Ustroń       

2. Cel Turnieju     

Wyłonienie zawodników awansujących do finałów Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostw Polski 

Młodzików oraz do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.     

3. Termin i Miejsce      

9-16.11.2019r. – Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe "GWAREK" ul. Wczasowa 49 43-450 Ustroń 

Zakwaterowanie i biuro zawodów – od godziny 14:00 (9.11.2019r.) 

Odprawa techniczna w dniu 9.11.2019r. o godzinie 20:30 (sala konferencyjna) w CWS GWAREK  

w Ustroniu.       

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 oraz mający uregulowane 

opłaty na rzecz PZSzach. Obowiązuje stan z Centralnego Rejestru PZSzach na moment weryfikacji 

listy startowej. 

W turnieju nie powinni brać udziału zawodnicy, którzy już zapewnili sobie awans do finałów 

mistrzostw Polski w kolejnym roku. Jednakże zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, 

może wziąć udział w PMPJ z zachowaniem zasady, że przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu 

na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o 1 miejsce) i awans do finału musi 

sobie ponownie wywalczyć. 

Zgłoszenia dokonujemy wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.gramywszachy.pl/pmpj 

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 partie ̨ oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku 

partii. 

       

http://www.gramywszachy.pl/pmpj


TERMINARZ ROZGRYWEK 
          

9.11.2019 (sobota) Odprawa techniczna o godz. 20:30 

10.11.2019 (niedziela) Runda I - godz. 9:30 

11.11.2019 (poniedziałek) 
9:15 - Oficjalne otwarcie   

Runda II - godz. 9:30 oraz Runda III - godz. 15:30 

12.11.2019 (wtorek) Runda IV - godz. 9.30 

13.11.2019 (środa) Runda V - godz. 9:30 oraz Runda VI - godz. 15:30 

14.11.2019 (czwartek) Runda VII- godz. 9.30 

15.11.2019 (piątek) Runda VIII - godz. 9.30 

16.11.2019 (sobota) Runda IX – godz. 9.30 

16.11.2019 (sobota) Zakończenie PMPJ – godz. 15.00 

6. Opłaty     

• Opłatę startową i organizacyjną w wysokości podanej w Komunikacie Organizacyjno-

Finansowym PZSzach 1/2019 w wysokości 120,00zł (100zł - opłata startowa i organizacyjna, 

20zł - opłata rankingowa) należy wpłacić na konto: Śląskiego Związku Szachowego  

BGŻ nr 97 1600 1462 1019 5563 7000 0001 w terminie 14 dni przed rozpoczęciem 

zawodów (w opisie należy ująć: PMPJ, opłata startowa i organizacyjna, nazwisko i imię 

zawodnika).   

• Zakwaterowanie i wyżywienie 

Organizator zapewnia noclegi dla zawodników i osób towarzyszących w następujących 

wariantach (liczba miejsc w każdym z wariantów ograniczona. Decyduje data wpływu pełnej 

kwoty płatności na konto organizatora):  

  
o Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe "GWAREK" 43-450 Ustroń ul. Wczasowa 49 

Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny oraz telewizor. 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 9.11 do obiadu 16.11.2019r. wynosi: 

• pokój 1 osobowy –  130zł * 7 dni = 910zł  

• pokój 2 osobowy –    89zł * 7 dni = 623zł 

• pokój 3 osobowy –    89zł * 7 dni = 623zł 

o Dom Wczasowy Jawor 43-450 Ustroń Wczasowa 51 

Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny oraz telewizor. 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 9.11 do obiadu 16.11.2019r. wynosi: 

• pokój 1 osobowy –  130zł * 7 dni = 910zł  

• pokój 2 osobowy –    89zł * 7 dni = 623zł 

• pokój 3 osobowy –    89zł * 7 dni = 623zł 

Dom Wczasowy Jawor posiada najwięcej pokoi jednoosobowych 

 



o Dom Wczasowy Nauczyciel 43-450 Ustroń Wczasowa 21 

Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny oraz telewizor. 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 9.11 do obiadu 16.11.2019r. wynosi: 

• pokój 1 osobowy –  130zł * 7 dni = 910zł  

• pokój 2 osobowy –    89zł * 7 dni = 623zł 

• pokój 3 osobowy –    89zł * 7 dni = 623zł 

o Dom Wczasowy Globus 43-450 Ustroń Turystyczna 6 

Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny oraz telewizor. 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 9.11 do obiadu 16.11.2019r. wynosi: 

• pokój 1 osobowy –  130zł * 7 dni = 910zł  

• pokój 2 osobowy –    89zł * 7 dni = 623zł 

• pokój 3 osobowy –    89zł * 7 dni = 623zł 

 
Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto: 

Śląski Związek Szachowy Nr konta:  BGŻ: 97 1600 1462 1019 5563 7000 0001 

Tytuł wpłaty: „Nazwa klubu lub nazwisko zawodnika - zakwaterowanie PMPJ" 

Termin wpłaty całości należności za pobyt – 28.10.2019 

uwaga: brak możliwości rozliczeń gotówkowych 

• Organizator posiada ograniczoną liczbę pokoi w różnych ośrodkach (decyduje data 

wpływu płatności na konto).  

• Organizator gwarantuje zakwaterowanie w ośrodku pod warunkiem wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.gramywszachy.pl/pmpj dokładnego 

zapotrzebowania i wymaganej płatności (potwierdzenia płatności w pliku pdf)  

w terminie do 28.10.2019 na adres mailowy szs.turnieje@gmail.com 

7. Nagrody 

Prawo startu w finałach Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w 2020 roku uzyskują:  

• do lat 9 (10 najlepszych dziewcząt, 10 najlepszych chłopców) 

• do lat 11 oraz do lat 13 (4 najlepsze zawodniczki, 4 najlepszych zawodników). Dodatkowo na swój koszt  

w OOM udział mogą wziąć zawodniczki i zawodnicy z miejsc 5-10, przy założeniu, że stanowią dopełnienie 

do liczby 52. 

• do lat 15 oraz do lat 17 (10 najlepszych w każdej grupie) 

Nagrody finansowe w każdej z grup: I m-ce : 400zł, II m-ce: 300zł, III m-ce: 200 zł, IV m-ce: 100zł. 

Fundusz nagród finansowych to 10 000zł 

 

 

http://www.gramywszachy.pl/pmpj


8. Sędziowanie 

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

Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. 

• Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego 

głównego, bezpośrednio po wydanej decyzji. Kontynuacja partii oznacza akceptację 

wydanego werdyktu. 

• Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 

minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. 

• Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania PMPJ ostateczne. Zawodnikowi 

przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu 

zawodów. 

9. Uwagi końcowe 

• Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach wyłącznie pod opieką uprawnionej osoby 

dorosłej wskazanej w trakcie rejestracji 

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

• Ostateczna weryfikacja listy zawodników nastąpi podczas odprawy technicznej w dniu 

9.11.2019 o godz. 20.30 w CWS Gwarek w Ustroniu 

• Biuro zawodów: CSW GWAREK czynne w dniu 09.11.2019 r. od godziny 14:00. 

• Dyrektor turnieju: Łukasz Brożek szs.turnieje@gmail.com tel. 532 787 297 

• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści 

niniejszego komunikatu. 

 

  Sędzia Główny       Dyrektor Turnieju 

 IA Michał Wejsig                           Łukasz Brożek 

mailto:szs.turnieje@gmail.com

