MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW DO LAT 10
W SZACHACH NA 2021 ROK
1. ORGANIZATOR
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego
2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
20 - 28.02.2021 - DZIEWCZYNKI
28.02 - 8.03.2021 - CHŁOPCY
Dom Wczasowy ViS w Jastrzębiej Górze
84-104 Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13, woj. pomorskie.
3. ZGŁOSZENIA
Potwierdzenia udziału zawodników dokonują wojewódzkie związki szachowe, kluby lub rodzice.
Jednostka delegująca (WZSzach, klub, rodzic) podaje jednocześnie dane opiekuna każdego
zawodnika. Imienne zgłoszenia oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego (PDF) należy przesłać do
06.02.2021 na poniższe adresy:
- Sędziego Głównego Aleksandra Sokólskiego a.sokolski@pzszach.pl
- Organizatorów mistrzostwamlodzikow2021@gmail.com
W przypadku nieterminowego zgłoszenia lub wpłaty wpisowe wzrasta o 50% zgodnie z KOF
PZSzach. Dokumenty, które należy przedłożyć sędziemu podczas odprawy zawarte są
w Regulaminie MPM.
4. KOSZT UDZIAŁU W ZAWODACH
a) Startowe oraz opłatę rankingową w łącznej wysokości 120 zł należy wpłacić do dnia 6.02.2021

na konto organizatora Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego:
Nr konta: PKO BP 38 1440 1345 0000 0000 1284 0888 - tytuł wpłaty: wpisowe MPM2021 +
nazwisko i imię.
b) Zakwaterowanie i wyżywienie DW ViS Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia dla turnieju dziewcząt od kolacji 20.02.2021 do obiadu
28.02.2021 oraz dla turnieju chłopców od kolacji 28.02.2021 do obiadu 8.03.2021 wynosi:
pokoje 2, 3 osobowe- 95zł*8= 760/os.,
pokoje 1 osobowe- 145zł*8=1160/os. (ilość pokoi 1 os. jest ograniczona).
Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku
Szachowego.
Nr konta: PKO BP 38 1440 1345 0000 0000 1284 0888 - tytuł wpłaty: pobyt MPM2021 +
nazwisko i imię.
Termin wpłaty zaliczki (200zł/osoba) – 06.02.2021 – decyduje data wpływu środków na konto.
Rezerwacji należy dokonywać mailowo mistrzostwamlodzikow2021@gmail.com do 06.02.2021 r.

5. TERMINARZ

DZIEWCZYNKI
20.02.2021
sobota

od 15:00 – Przyjazdy uczestników i kwaterowanie

21.02.2021
niedziela

9:30 – Uroczyste otwarcie, I-sza runda

22.02.2021 9:30 – II-ga runda
poniedziałek
23.02.2021
wtorek

9:30 – III-cia runda
15:30 – IV-ta runda

24.02.2021
środa

9:30 – V-ta runda

25.02.2021
czwartek

9:30 – VI-ta runda

26.02.2021
piątek

9:30 – VII-ma runda

27.02.2021
sobota

9:30 – VIII-ma runda

28.02.2021
niedziela

9:30 – IX-ta runda
14:30 – Zakończenie Mistrzostw
CHŁOPCY

28.02.2021
niedziela

od 15:00 – Przyjazdy uczestników i kwaterowanie

1.03.2021 9:30 – Uroczyste otwarcie, I-sza runda
poniedziałek
2.03.2021
wtorek

9:30 – II-ga runda

3.03.2021
środa

9:30 – III-cia runda
15:30 – IV-ta runda

4.03.2021
czwartek

9:30 – V-ta runda

5.03.2021
piątek

9:30 – VI-ta runda

6.03.2021
sobota

9:30 – VII-ma runda

7.03.2021
niedziela

9:30 – VIII-ma runda

8.03.2021
9:30 – IX-ta runda
poniedziałek 14:30 – Zakończenie Mistrzostw

6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Zwycięzcy turniejów zdobywają tytuły Mistrzów Polski Młodzików do lat 10.
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale i puchary. Dla najlepszych nagrody
rzeczowe, dla wszystkich dyplomy.
7. UWAGI KOŃCOWE
a) Za zdolność do gry (aktualne badanie lekarskie) oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają
jednostki delegujące (WZSzach, klub lub rodzice).
b) 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.
c) W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie
z obowiązującymi w okresie rozgrywania zawodów wytycznymi Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Szachowego oraz DW VIS Jastrzębia Góra odnośnie
zachowania zasad sanitarnych.
d) Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby.
e) Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników wyłącznie
w miejscach wskazanych przez organizatora z dopasowaniem się do rygorów sanitarnych
ośrodka.
f) 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.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści
niniejszego komunikatu

Prezes PWZSzach

Dyrektor Zawodów

/-/ Marek Ulanowski

/-/ Anna Mrozińska

