INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
DO LAT 16 i 18 W SZACHACH 2021

1. CELE
Wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski do lat 16 i 18 w kategorii chłopców i dziewcząt
Popularyzacja szachów i podnoszenie poziomu sportowego
2. ORGANIZATOR
KSz Stilon Gorzów Wlkp. - na zlecenie Polskiego Związku Szachowego
3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
13 – 21.03.2021 r. Kompleks "Królowa Karkonoszy", OW Halny i Królowa Karkonoszy
ul. Partyzantów 15, 58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie.
Przyjazd i kwaterowanie w piątek 12 marca 2021 r. od godz. 16:00.
Odprawa techniczna (tylko dla opiekunów) o godz. 20.00, lub wcześniejsza weryfikacja startu
zawodników u sędziego głównego.
4. HARMONOGRAM ZAWODÓW
12.03.2021 piątek
od 16:00 – Przyjazdy uczestników i kwaterowanie
20:00 - Odprawa techniczna
13.03.2021 sobota
09:00 – Uroczyste otwarcie, I runda
14.03.2021 niedziela
09:00 – II runda
15.03.2021 poniedziałek
09:00 – III runda
16.03.2021 wtorek
09:00 – IV runda
17.03.2021 środa
09:00 – V runda
18.03.2021 czwartek
09:00 – VI runda
19.03.2021 piątek
09:00 – VII runda
20.03.2021 sobota
09:00 – VIII runda
21.03.2021 niedziela
09:00 – IX runda
14:30 – Zakończenie Mistrzostw
5. UCZESTNICTWO
Warunkiem udziału w mistrzostwach jest:
a) Terminowe zgłoszenie do 25.02.2021 na adres organizatora:
mpj2021.szklarska@gmail.com oraz sędziego głównego Rafała Siwika: rafal@siwik.pl
- w zgłoszeniu do sędziego głównego obowiązkowo należy podać numer pesel zawodnika
Opłacenie wpisowego w wysokości 120 zł (kwota zawiera opłatę rankingową) na konto:
nr 83 1090 1900 0000 0001 4125 2331, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów. Tytuł
przelewu: MPJ 2021 + imię i nazwisko zawodnika. W przypadku wnoszenia opłaty za więcej niż 1
zawodnika należy pełen wykaz zawodników przesłać na wskazane wyżej adresy.

Nie należy łączyć opłaty wpisowego z opłatą za zakwaterowanie i wyżywienie.
b) posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości,
c) okazanie kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej,
e) Lista uprawnionych zawodników znajduje się na stronie:
http://pzszach.pl/strona-glowna/mistrzostwa-polski-juniorow/
f) Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Mistrzostw Polski Juniorów
pod adresem: http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_mpj_16_18.pdf
g) W przypadku nieparzystej liczby zawodników w grupie, po stwierdzeniu tego faktu
przez sędziego głównego zawodów podczas odprawy technicznej, Przewodniczący Komisji
Młodzieżowej lub osoba przez niego wskazana dopełnia listę uczestników jedną osobą do parzystości.
h) Pisemne oświadczenie pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem przez całe zawody
dostarczonego na odprawie technicznej.
6. SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w 9 dni, oddzielnie dla
chłopców i dziewcząt.
7. TEMPO GRY
90 minut dla zawodnika na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii oraz 30 sekund na każde
posunięcie od początku partii.
8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Koszt zakwaterowania i wyżywienia (wszystkie pokoje z łazienkami i TV) w Kompleksie „Królowa
Karkonoszy” i „Pod Dębem” wynosi: pokoje 2-3 os. i studio 2+2 (od kolacji 12.03 – do obiadu
21.03.2021): 9 dni x 110 zł. = 990,00, pokoje 1 osobowe (od kolacji 12.03 – do obiadu 21.03.2021):
9 x 150 zł. = 1.350,00
Wszelkich informacji udziela Dyrektor zawodów Andrzej Modzelan, telefon 606-921-188
po godzinie 16:00, e-mail: mpj2021.szklarska@gmail.com
Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie do dnia 25.02.2021 r.
Wpłaty należności na konto:
nr 83 1090 1900 0000 0001 4125 2331, lub gotówką w biurze zawodów.
Tytuł przelewu: MPJ 2020 + imię i nazwisko zawodnika i osób towarzyszących.
9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Zwycięzcy turniejów zdobywają tytuły Mistrzów Polski Juniorów. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3
otrzymują puchary i medale, a za miejsca 1-5 nagrody finansowe (1 m - 500 zł, 2 m – 400 zł, 3 m –
300 zł, 4 m – 200 zł, 5 m – 100 zł). Dodatkowo przewidziano nagrody rzeczowe. Wszyscy otrzymują
dyplomy.
10. UWAGI KOŃCOWE
• Strona Mistrzostw http://www.mpj2021.agencja64.pl/
• Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich
ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub, rodzic, względnie WZSzach delegujący swoją reprezentację.
• Sędzia Główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników.
• Organizator przewiduje transmisję partii on-line ze wszystkich szachownic.
• Organizator przewiduje dodatkowe atrakcje, m.in. wycieczka po Szklarskiej Porębie z przewodnikiem;
symultana z mistrzem, turniej szachów błyskawicznych; rozwiązywania zadań szachowych.
Szczegółowe terminy podane zostaną na odprawie technicznej.
• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub
wojewódzkich związków szachowych, we współpracy z organizatorem. Powyższy zapis należy
udokumentować złożeniem stosownego oświadczenia organizatorowi, najpóźniej podczas odprawy
technicznej.
• W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie z aktualnymi
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie
zachowania zasad sanitarnych.
•

Na sali mogą przebywać tylko zawodnicy, sędziowie i organizatorzy.

•

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników wyłącznie w
miejscach wskazanych przez organizatora z dopasowaniem się do rygorów sanitarnych
ośrodka.

•

Na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby bez rejestracji u organizatora lub właściciela ośrodka.
W razie potrzeby mogą być wprowadzone obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki zalecane
przez SANEPID.

•

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników,
sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do
celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju.
Kompleks Wypoczynkowy Królowa Karkonoszy nie zabezpiecza opieki medycznej. Odpowiednie
placówki znajdują się na terenie miasta Szklarska Poręba i oddalonej o ok. 20 km Jeleniej Górze..
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

•
•

DYREKTOR TURNIEJU
Andrzej Modzelan

