
              

 

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW DO LAT 10 

W SZACHACH NA 2023 ROK 

(uaktualnienie z dn. 21.01.2023 r.)  

   

1. ORGANIZATOR  

Stowarzyszenie Szachowe „HETMAN” w Ostrowcu Świętokrzyskim  

na zlecenie Polskiego Związku Szachowego  

 

2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK  

03-11.03.2023 r. Ośrodek Wczasowy „Łucznik” w Sielpi Wielkiej, ul. Spacerowa 11  

Przyjazd w piątek 3 marca 2023 r. od godz. 16:00.  

 

3. UCZESTNICTWO:  

 Prawo gry mają zawodnicy spełniający wszystkie poniższe kryteria:  

a) znajdują się na aktualnej liście finalistów (załącznik do serwisu turniejowego) lub w 

przypadku zawodników rezerwowych (w miejsce rezygnujących) mają potwierdzenie 

uczestnictwa od organizatora, 

b) mają uregulowane opłaty na rzecz PZSzach.,  

c) dokonają zgłoszenia w wyznaczonych terminach.  

d) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania szachów.  

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:  

• W turnieju obowiązują przepisy FIDE oraz PZSzach  

• Turniej zostanie rozegrany w 2 grupach: chłopcy do lat 10, dziewczęta do lat 10. 

• System szwajcarski, na dystansie 9 rund w 8 dni.  

• Turnieje będą oceniane w rankingu FIDE.  

• Tempo 90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie  

 od początku partii.  

 



5. TERMINARZ:  

 

03.03.2023 – piątek od 16:00 – kwaterowanie, 20:30 – odprawa techniczna  

04. 03.2023 – sobota 9:00 – runda I  

05. 03.2023 – niedziela 9:00 – runda II,  

06. 03.2023 – poniedziałek 9:00 – r. III,  

    15:00 – runda IV  

07. 03.2023 – wtorek 9:00 – runda V  

08. 03.2023 – środa 9:00 – runda VI  

09. 03.2023 – czwartek 9:00 – runda VII 

10. 03.2023 – piątek 9:00 – runda VIII  

11. 03.2023 – sobota 9:00 – runda IX,  

 ok.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 (miejsca I-VI) nagrody rzeczowe. 

 • Dla wszystkich dyplomy. 

 

7. 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 na poniższe adresy:  

- sędziego głównego: Tomasza Stefaniaka tstefaniak@stamp.com.pl  

- koordynatora turnieju: Barbary Juszkiewicz ester@strusiowo.pl 

W zgłoszeniu należy podać też zapotrzebowanie na zakwaterowania i wyżywienia.  

Termin zgłoszeń upływa 12.02.2023 r.  

Dokumenty, które należy przedłożyć sędziemu podczas odprawy zawarte są w  

regulaminie MPM 

 

8. KOSZT UDZIAŁU W ZAWODACH  

a) Startowe oraz opłatę organizacyjną w łącznej wysokości 160 zł należy wpłacić do  

dnia 12.02.2023. Opłatę klasyfikacyjno-rankingową 30 zł można opłacić gotówką  

na miejscu lub łącznie z ww. (w sumie 190 zł) przelewem na konto organizatora.. 

Tytuł wpłaty: wpisowe MPM2023 + nazwisko i imię.  

W przypadku nieterminowego zgłoszenia lub wpłaty wpisowe wzrasta o 50%  

zgodnie z KOF PZSzach. 

 



b) Zakwaterowanie i wyżywienie w O.W. „ŁUCZNIK”, Sielpia ul. Spacerowa 11. 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia w mistrzostwach od kolacji 3.03.2023  

do obiadu 11.03.2023 wynosi:  

w pokojach 2, 3 osobowych- 145zł*8= 1160/os.,  

w pokoju 1 osobowym - 190 zł*8=1520/os. (liczba pokoi 1 os. jest ograniczona).  

c) Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto: Stowarzyszenia Szachowego  

Hetman w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

Nr konta: PEKAO S.A. 30 1240 1385 1111 0010 6187 3554. 

– tytuł wpłaty: pobyt MPM2023 + nazwisko i imię. Termin wpłaty zaliczki 

(200zł/osoba) – 12.02.2023 – decyduje data wpływu środków na konto.  

Uwaga!  

Nie należy łączyć opłaty startowej z opłatą za pobyt!  

e) Rezerwacji należy dokonywać mailowo (Barbara Juszkiewicz: ester@strusiowo.pl) do 

11.02.2023 r. 

f) W przypadku zagrożenia epidemicznego organizator może wprowadzić obowiązek  

zakwaterowania w O. W. „ŁUCZNIK”. 

g) Pozostałą kwotę należy wpłacić na ww. konto w terminie do 29.02.2023 r.  

(lub w uzgodnionych przypadkach z organizatorem gotówką ) 

 

9. SĘDZIOWANIE:  

Sędzia główny zawodów: FA Tomasz Stefaniak.  

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

niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa 

partię.  

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

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.  

Zawodnikowi przysługuje prawo złożenia zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach  

w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.  

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.  

 

 

 



10. UWAGI KOŃCOWE:  

a) za zdolność do gry (aktualne badanie lekarskie) oraz ubezpieczenie uczestników  

odpowiadają jednostki delegujące (WZSzach, kluby lub rodzice),  

b) opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, lub szkoleniowcy /  

opiekunowie z jednostek delegujących. Powyższy zapis należy udokumentować  

złożeniem stosownego oświadczenia organizatorowi najpóźniej podczas odprawy  

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) ostateczna weryfikacja list startowych nastąpi na odprawie technicznej 

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

f) prawo ostatecznej interpretacji oraz wprowadzania zmian w treści niniejszego 

komunikatu należy do organizatora  

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) 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.  

k) strona internetowa zawodów: 

http://hetman-ostrowiec.pl/mistrzostwa-polski-mlodzikow-2023/ 

   

 

Dyrektor Turnieju        Sędzia Główny 

  

Anna Choina         Tomasz Stefaniak 
 

http://hetman-ostrowiec.pl/mistrzostwa-polski-mlodzikow-2023/

