
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI JUNIORÓW  
NA    ROK    2011 

 

Strefa Centralna 
 
1. Cel zawodów: 
� Wyłonienie zawodników awansujących do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów, 
� Wyłonienie Mistrzów i Mistrzynie Juniorów Strefy Centralnej 
� Umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież kategorii szachowych i klas sportowych, 
� Popularyzacja szachów dziecięcych w województwie wielkopolskim, 
� Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce. 

2. Organizator: 
Organizatorem PMWJ Strefy Centralnej na zlecenie Wielkopolskiego Związku Szachowego są: 
� Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu 
� Dom Kultury „Na Pięterku” w Poznaniu 

3. Podział na strefy: 
� Strefa Centralna – Poznań oraz powiaty: poznański, szamotulski, śremski. 

4.Termin i miejsce: 
� Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów Strefy Centralnej odbędą się   

                                          16 i 17 kwietnia 2011  
 w Domu Kultury „Na Pięterku” - Poznań, os. Orła Białego 5 
 Rozpoczęcie zawodów w sobotę 16 kwietnia godz. 9.00. 
 Potwierdzenie obecności i weryfikacja zgłoszenia w godz. 8.00-845 

W sobotę planowane jest rozegranie 4 rund, w niedzielę - 3 rund 
Szczegółowy terminarz dla poszczególnych grup zostanie podany po rozpoczęciu I rundy 

5.System rozgrywek: 
� W zależności od ilości dzieci system "każdy z każdym" lub szwajcarski na dystansie 7 rund, 
� Tempo gry1 godz. na partię dla zawodnika  
� Łączenie grup w przypadku małej liczby startujących w danej grupie nie jest zalecane, niemniej,  
   jeżeli w danej grupie wystartuje od 1-3 zawodników grupę można połączyć z najbliższą inną grupą  
   wiekową z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji, 
� Turniej odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców: 

C9 D9 zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2002 i młodsi; 
C11 D11 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2000- 2001; 
C13 D13 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 1998-1999; 
C15 D15 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 1996-1997; 
C18 D18 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 1993-1995; 

� Zawodnicy ur. w 1993 r. mogą awansować jedynie do Mistrzostw Wielkopolski, nie uzyskują  
   natomiast awansu do Mistrzostw Międzywojewódzkich, 
� Zawodnicy nie posiadający uprawnień do startu bezpośrednio w Mistrzostwach Wielkopolski  
   Juniorów oraz w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów nie mają prawa startować w  
   kategorii innej niż to wynika z ich daty urodzenia. 

6.Uczestnictwo: 
� Prawo uczestnictwa w zawodach mają zarówno zawodnicy ze strefy centralnej, zrzeszeni w klubach   
deklarujących przynależność do Wielkopolskiego Związku Szachowego ( zarówno z klubów         
posiadających  osobowość  prawna, jak i nie posiadających), jak i zawodnicy nie zrzeszeni, którzy zgłoszą 
się do zawodów w wyznaczonym terminie, opłacą wpisowe i spełniają kryteria wiekowe.  

  Zawodnicy nie zrzeszeni powinni być rekomendowani przez trenerów, klub lub WZSzach, 
� Kategorie szachowe, zdobyte przez zawodników nie zrzeszonych, pozostają w zawieszeniu do 
  czasu uzyskania przez nich przynależności klubowej. Zawodnicy ci uzyskują awans do Mistrzostw  
  Wielkopolski Juniorów pod warunkiem uzyskania przez nich przynależności klubowej w     
  Wielkopolskim Związku Szachowym najpóźniej na miesiąc przed datą MWJ. 

 



 
 
 
7.Zgłoszenia 
�Zgłoszenia wyłącznie mailem na adres Pana Pawła Staniszewskiego: staniszewski@wzszach.poznan.pl, 
koniecznie z odpisem na adres organizatora  pieterko@icpnet.pl   
do wtorku 12 kwietnia 2011. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!! 

8.Wpisowe: 
� Wpisowe do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów wynosi 20 zł, 
� Wpisowe należy opłacić gotówką w dniu rozpoczęcia zawodów 
� Wpisowe w całości przeznaczone jest na fundusz nagród oraz na koszty organizacyjne. 

9.Nagrody i wyróżnienia: 
� Zawodnicy zajmujący miejsca 1-6 w każdej grupie wiekowej uzyskują awans do Finałów Mistrzostw    
   Wielkopolski Juniorów, w przypadku startu w danej grupie minimum 16 zawodników awans  
   uzyskują zawodnicy zajmujący miejsca 1-8. Zawodnicy posiadający bezpośrednie prawo startu w   
   Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów (finaliści Mistrzostw Polski Juniorów na rok 2011 oraz  
   zawodnicy z kategoriami centralnymi lub Elo minimum 2000 ) nie blokują miejsc awansujących.  
   W grupie najstarszej (1993-1995) zawodnicy z rocznika 1993 nie blokują miejsc awansujących,  
   natomiast awans uzyskują pod warunkiem zajęcia miejsca 1-6 lub 1-8 ( w zależności od liczby  
   zawodników w grupie); 
� Zawodnicy zajmujący miejsca I-III otrzymują medale i dyplomy; 
  Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI otrzymują dyplomy; 

10. Uwagi końcowe: 
� Do startu w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski Juniorów nie jest wymagane posiadanie  
   licencji szachowej, 
� W uzasadnionych wypadkach pełnomocnik strefy, klub lub zawodnik może się zwrócić do Zarządu    
   WZSzach o dopuszczenie do Finałów Mistrzostw Wielkopolski zawodników zajmujących wysokie, 
   nie awansujące miejsca w Półfinałach. Zawodnik nie startujący w Półfinałach może być dopuszczony  
   do Finału Mistrzostw Wielkopolski jedynie w przypadku choroby bądź innych udokumentowanych  
   ważnych przyczyn rodzinnych, zgłaszając usprawiedliwienie pisemne na ręce Wiceprezesa ds.  
   Młodzieży najdalej w dniu rozpoczęcia Półfinałów MWJ. 

11. Inne: 
   Za zawodników w czasie trwania turnieju odpowiadają ich opiekunowie lub trenerzy. 

   W czasie imprezy czynna będzie kawiarenka. 
 
 
                      Wiceprezes WZSzach 
                       ds. organizacyjnych 
 
                       Paweł Staniszewski 


