
                                                                                 
   

   

   

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY   

PÓŁFINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 2021    

GRUPY DO LAT 9 i 11   
    

   

   

1. ORGANIZATOR   

Stowarzyszenie Szachowe „HETMAN” w Ostrowcu Świętokrzyskim na zlecenie Polskiego Związku  
Szachowego   

Współorganizatorzy:    

• Urząd Marszałkowski w Kielcach   

• Urząd Miasta i Gminy w Końskich   

• Urząd Miasta i Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim    

• Świętokrzyski Związek Szachowy   

Dyrektor turnieju – Anna Choina    

   

2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK   

• 07 – 13.11.2021 r. Ośrodek Wczasowy „Łucznik” w Sielpi Wielkiej, ul. Spacerowa 11   

• Przyjazd w sobotę 6 listopada 2021 r. od godz. 16:00.   

3. UCZESTNICTWO:   

   

3.1. Prawo gry mają zawodnicy spełniający kryterium wieku oraz posiadający:   

a) numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) lub serię i numer paszportu kraju członkowskiego Unii   

Europejskiej;   

b) licencję zawodniczą PZSzach,   

c) przynależność do klubu będącego członkiem PZSzach. Według stanu centralnego rejestru na dzień 
weryfikacji listy startowej,   

d) uregulowane opłaty na rzecz PZSzach,   

e) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu szachowego.    

Obowiązuje stan zapisów z Centralnego Rejestru PZSzach na moment weryfikacji listy startowej.    

   



3.2. 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.   

    

4. SYSTEM ROZGRYWEK:   

   

W turnieju obowiązują przepisy FIDE oraz PZSzach   

   

Turniej zostanie rozegrany w 4 osobnych grupach: chłopcy do lat 9, chłopcy do lat 11, dziewczęta do lat 9, 
dziewczęta do lat 11.   

• W grupach 7 – 10 osobowych systemem kołowym, w mniejszych dwukołowym.   

• W grupach 11-13 osobowych systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund w 7 dni.   

• W grupach ponad 13 osobowych systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund w 7 dni, w układzie 
rund 1-2-1-2-1-1-1.   

• Turnieje spełniające warunki klasyfikacyjne będą oceniane w rankingu FIDE.   

5. TEMPO GRY:   

  •  90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.   

6. TERMINARZ:   

   

 06.11.2021 - sobota od 16:00 – kwaterowanie,     

                                                    20:30 - odprawa techniczna     

07. 11.2021 - niedziela 9:00 – runda I     

08. 11.2021 - poniedziałek 9:00 – runda II,     

                                                          15:00 – runda III     

09. 11.2021 - wtorek 9:00 – runda IV     

10. 11.2021 - środa 9:00 – runda V,    

                                      15:00 – runda VI   

11. 11.2021 - czwartek 9:00 – runda VII 

12. 11.2021 - piątek 9:00 – runda VIII   

13. 11.2021 - sobota 9:00 – runda IX,   

                                         ok.14:30 – zakończenie Mistrzostw   

 

 

   

W grupach rozgrywających zawody na dystansie innym niż 9 rund terminarz przedstawiony zostanie 
najpóźniej na odprawie technicznej.    
   

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:   

  •  Prawo startu w finałach Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w 2022 roku uzyskują:   

10 zawodników z każdej z grup do lat 9   

4 zawodników z każdej grup do lat 11. Dodatkowo na swój koszt w OOM udział mogą wziąć 
zawodniczki i zawodnicy z miejsc 5-10, przy założeniu, że stanowią dopełnienie do liczby 52;   

  •  Puchary za miejsca I–III, dyplomy za miejsca I-X, nagrody rzeczowe za miejsca I-VI.   



8. ZGŁOSZENIA:   

• Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przyjmuje   

• Anna Choina - dyrektor turnieju, e-mail: anna.choina@op.pl   

• W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia-grupę turniejową, ID-CR, przynależność 
klubową, a także zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia.   

• Termin zgłoszeń upływa 11.10.2021 r.   

9. KOSZT UDZIAŁU W ZAWODACH   

• Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wszystkich uczestników  wraz z osobami 
towarzyszącymi obowiązuje zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym ŁUCZNIK.   

• Koszt pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie): 770 zł/osobę w pokojach dwuosobowych, 980 zł               
w pokojach jednoosobowych (liczba pokoi ograniczona). Dodatkowo zawodnicy wnoszą opłatę startową, 
organizacyjną i rankingową w wysokości 120 zł (50+50+20).   

• Zaliczkę w wysokości 200 zł od osoby należy wpłacić w terminie do 18.10.2021 r. na konto:    

PEKAO S.A. 30 1240 1385 1111 0010 6187 3554.  

               Pozostałą kwotę należy wpłacić na ww. konto w terminie do 30.10.2021 r.    

• W opisie każdego przelewu należy podać: Imię i nazwisko zawodnika i/lub opiekuna oraz grupę 
turniejową.  

  

10. SĘDZIOWANIE:   

a) Sędzia główny zawodów: FA Tomasz Stefaniak.    

b) Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut            
w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.    

c) Obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych.    

d) Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego głównego 
zawodów, w ciągu 1 godziny od zakończenia partii. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.    

e) Zawodnikowi przysługuje prawo złożenia zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po 
zakończeniu zawodów.   

f) Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry urządzeń telekomunikacyjnych. W  przypadku  
uzasadnionego  podejrzenia  o  korzystanie  przez  zawodnika  w  trakcie  partii  z urządzenia 
elektronicznego sędzia główny zawodów może zarządzić kontrolę osobistą oraz kontrolę rzeczy 
osobistych  zawodnika.  O  kontroli  sędzia  główny niezwłocznie zawiadamia opiekuna zawodnika. 
Odmowa poddania się kontroli skutkuje usunięciem zawodnika z turnieju oraz wszczęciem postępowania 
dyscyplinarnego.    

11. UWAGI KOŃCOWE:   

a) prawo do przebywania na sali mają wyłącznie zawodnicy, sędziowie i organizatorzy   

b) ostateczna weryfikacja list startowych nastąpi na odprawie technicznej   

c) zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu oraz niniejszego 
Komunikatu oraz  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego 
głównego i zgodnie z polityką przetwarzania danych osobowych PZSzach.     

d) prawo ostatecznej interpretacji oraz wprowadzania zmian w treści niniejszego komunikatu należy do 
organizatora    

e) za zdolność do gry (aktualne badanie lekarskie) oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają jednostki 
delegujące (WZSzach, kluby lub rodzice),   

f) opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, lub szkoleniowcy / opiekunowie z jednostek 
delegujących. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem stosownego oświadczenia 
organizatorowi najpóźniej podczas odprawy technicznej.   



g) organizator i PZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, 
wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych                                    
i promocyjnych imprezy oraz sportu szachowego.   

h) w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie         
z aktualnymi wytycznymi OW „Łucznik” w Sielpi Wielkiej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
właściwego ds. sportu oraz PZSzach odnośnie stosowania reżimu sanitarnego,   

i) organizator zastrzega prawo zamknięcia ze względów sanitarnych ogólnodostępnego bufetu, jak też 
odwołania lub modyfikacji programu i zasad organizacyjnych imprez towarzyszących.   

j) ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników wyłącznie w miejscach 
wskazanych przez organizatora z obowiązkiem stosowania rygorów sanitarnych ośrodka   

k) 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.   

l) strona internetowa zawodów: szszach.pl/pmpj/   

Dyrektor turnieju   

   

Anna Choina   


