KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W SZACHACH
do lat 9 i 11,
POKRZYWNA 04–10.11.2022 r.

ORGANIZATOR
Opolski Związek Szachowy na zlecenie PZSzach
Dyrektor turnieju: Marcin Taboła, e-mail: marcin.tabola@gmail.com

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
04-10.11.2022 r. OSW „SUDETY” http://www.sudety-pokrzywna.pl/index.php
Przyjazd 3.11 od godz. 17.00
Odprawa techniczna: 03.11.2022 r. o godz. 20.30 w OW „SUDETY”, Pokrzywna 75.

SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany w 4 osobnych grupach: chłopcy do lat 9, chłopcy do lat 11,
dziewczęta do lat 9, dziewczęta do lat 11.
Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z regulaminem PMPJ:
5.2. W grupach 7-10 osobowych systemem kołowym, w mniejszych dwukołowym.
5.3. W grupach liczących 11-13 uczestników systemem szwajcarskim, na dystansie 7
rund w 7 dni.
5.4. W grupach liczących 14 i więcej uczestników systemem szwajcarskim, na dystansie
9 rund w 7 dni, w układzie rund 1-2-1-2-1-1-1.
5.5.
Jeżeli turniej spełnia warunki klasyfikowania w rankingu FIDE, ranking będzie
liczony.
(...)
6. Tempo gry: 90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku
partii.

HARMONOGRAM ZAWODÓW
3.11
4.11
5.11
5.11
6.11
7.11
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20:30 Odprawa techniczna
09:30 I runda
09:30 II runda
15:00 III runda
09:30 IV runda
09:30 V runda
15:00 VI runda
09:30 VII runda
09:30 VIII runda
09:30 IX runda
14:00 Zakończenie turnieju

UCZESTNICTWO
Zgodnie z regulaminem w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy spełniający
poniższe kryteria:
„4.1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest spełnienie kryterium wieku.
4.2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie przez zawodnika:
a) numeru PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) lub paszportu kraju członkowskiego
Unii Europejskiej,
b) licencji zawodniczej PZSzach (obowiązuje zapis w Centralnym Rejestrze PZSzach),
c) przynależności do klubu będącego członkiem PZSzach (obowiązuje zapis w Centralnym
Rejestrze PZSzach),
d) dokumentu tożsamości potwierdzającego datę i miejsce urodzenia,
e) aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
szachowego,
f) kopii dowodu wpłaty wpisowego i innych opłat zgodnie z komunikatem
organizacyjnym,
g) pisemnego oświadczenia pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem przez całe
zawody, dostarczonego organizatorom podczas odprawy technicznej;
4.3. 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.”

Zawodnicy spełniający powyższe kryteria mają ponadto obowiązek:
a/ terminowego zgłoszenia do dnia 23.10.2022 r. na adres e-mail:
marcin.tabola@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, klub
jaki dziecko reprezentuje i numer licencji zawodniczej.
Ponadto
w
zgłoszeniu
proszę
określić
zapotrzebowanie
zakwaterowania i wyżywienia, także osób towarzyszących.

dotyczące

b/ opłacenie wpisowego w łącznej wysokości 120 zł (100 zł wpisowe + 20 zł opłata
rankingowa PZSzach) na konto Opolskiego Związku Szachowego:
PKO BP S.A. o/Opole
22 1020 3668 0000 5802 0153 3140
z dopiskiem „PMPJ 2022 + imię i nazwisko zawodnika/ów”.
do dnia 24.10.2022r.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia w OW „Sudety” lub w OW „Mieszko”
wynosi:
- 910 zł w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
- 1120 zł w pokojach 1-osobowych (dostępne w miarę możliwości)
W przypadku braku miejsc w głównym ośrodku, organizator zastrzega sobie prawo
ulokowania w innym ośrodku – decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić bezpośrednio u organizatora
zawodów gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na konto Opolskiego Związku
Szachowego:
PKO BP S.A. o/Opole
22 1020 3668 0000 5802 0153 3140

NAGRODY
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.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają puchary i medale.
Ponadto do 6. miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe, a do 10. miejsca dyplomy

UWAGI KOŃCOWE
W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz PZSzach.
Za ubezpieczenie zawodników oraz ich stan zdrowia (zdolność do udziału w zawodach)
odpowiedzialne są jednostki delegujące.
Wszyscy uczestnicy przez cały czas muszą znajdować się pod opieką uprawnionej
osoby dorosłej wskazanej podczas odprawy technicznej. Organizator odpowiada
jedynie za merytoryczną część zawodów.
Przesłanie zgłoszenia uczestnika
niniejszego Komunikatu.

jest

równoznaczne

z

akceptacją

postanowień

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego komunikatu oraz regulaminu
Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów należy do organizatora, a w czasie turnieju – do
sędziego głównego.

Dyrektor turnieju
Marcin Taboła

