
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
TURNIEJU „PIERWSZEJ SZANSY” KADRY JUNIORÓW 2012 

 
ORGANIZATOR: 
Na zlecenie Polskiego Związku Szachowego: UKS EL-TUR SP3 Bogatynia. 
 
TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: Zawody odbędą się w dniach 30.06 -07.07. 2012 r. w Karpaczu 
(woj. dolnośląskie) w  OW „Mieszko” ul. Mickiewicz 2 i OW „Chrobry” ul. Konstytucji 3-go Maja 73. 
Przyjazd w dniu 30.06.2012 r. (biuro zawodów w OW „Mieszko” czynne od godz. 14.00). 
Odprawa techniczna 30.06.2012 r. o godzinie 20:30 w OW „Mieszko” na sali gry.  
Zawodnicy niepotwierdzeni na odprawie technicznej nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek. W 
wyjątkowych, losowych sytuacjach (awaria samochodu, spóźnienie pociągu itp.) sędzia główny może 
przyjąć potwierdzenie telefoniczne. 
 
TERMINARZ ROZGRYWEK: 

30.06.2012 – sobota Odprawa techniczna o godz. 20:30 

01.07.2012 – niedziela Runda  I godz. 9:00 

02.07.2012 – poniedziałek Rundy  II – III godz. 9:00 i 15:00 

03.07.2012 – wtorek Runda  IV godz. 9:00 

04.07.2012 – środa Rundy  V – VI godz. 9:00 i 15:00 

05.07.2012 – czwartek Runda  VII godz. 9:00 

06.07.2012 – piątek Runda  VIII godz. 9:00 

07.07.2012 – sobota Runda  IX  godz. 9:00, zakończenie godz. 14:00 

 
UCZESTNICTWO 
Prawo gry w swojej grupie wiekowej posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce 
obywatele państw UE), posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów sportowych zrzeszonych w 
PZSzach, finaliści: Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostw Polski Juniorów  Młodszych i Pucharu Polski 
Juniorów 2012 oraz: 
 - do 9 lat, zawodnicy z minimum V kategorią szachową, 
 - do 11 lat z minimum IV kategorią szachową, 
 - do 13 lat z minimum III kategorią szachową, 
 - do 15 lat z minimum II kategorią szachową 
O przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia, 
W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy już zapewnili sobie awans do finałów Mistrzostw 
Polski 2013.     
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest: 
- posiadanie aktualnej licencji PZSzach 
- terminowe nadesłanie zgłoszenia   
- potwierdzenie udziału zawodnika do  rozpoczęcia odprawy technicznej. 
- wniesienie opłaty organizacyjnej i startowej oraz opłaty klasyfikacyjno-rankingowej 
(Opłata startowa i organizacyjna wynosi  łącznie 80zł a opłata klasyfikacyjno-rankingowa:  
w grupach C11, C13, C15, D11, D13 i D15 wynosi 20 zł – turnieje zgłoszone do oceny rankingowej 
FIDE, a w grupach C9 i D9 wynosi 10 zł – turnieje klasyfikowane rankingu PZSzach 
Startowe wraz z opłatą klasyfikacyjno-rankingową należy wpłacać na konto Polskiego Związku 
Szachowego BPH SA nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 
- na odprawie technicznej należy okazać dowód wpłaty. 
Warunkiem udziału w zawodach jest terminowe zgłoszenie wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
Waldemar Gałażewski:  e-mail: w.galazewski@gmail.com  telefon (od godz. 15:00) -  600 952 587. 
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, przynależność 
klubową oraz numer licencji zawodnika a także zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i 
wyżywienia – również osób towarzyszących. Termin zgłoszeń upływa w dniu 10.06.2012 r. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
We wszystkich grupach zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymują puchary i medale oraz nagrody 
rzeczowe.  
Prawo startu w finałach Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w roku 2013 uzyskują: 



- w grupach wiekowych do 11 i 13 lat – po 2 najlepszych, 
- w grupach wiekowych do 9 i 15 lat - po 3 najlepszych 
 
SYSTEM ROZGRYWEK 
- Turniej zostanie rozegrany w oddzielnych wiekiem oraz dla dziewcząt i chłopców grupach 
  turniejowych. 
- W grupach liczących powyżej 16 uczestników systemem szwajcarskim opartym na rankingu, na    
  dystansie 9 rund w 7 dni, w układzie rund 1-2-1-2-1-1-1. 
- W grupach liczących 13 - 16 uczestników obowiązuje system kołowy dwuetapowy (w I etapie 2   
  grupy, z każdej do grupy finałowej awansuje 3 zawodników, którzy rozgrywają turniej kołowy z    
  zaliczeniem partii z I etapu). 
- Dla 11 i 12 obowiązuje system kołowy dwuetapowy (w I etapie 2 grupy, z każdej do grupy finałowej  
  awansuje 4 zawodników, którzy rozgrywają turniej kołowy z zaliczeniem partii z I etapu). 
- W grupach 7 – 10 osobowych systemem kołowym, w mniejszych dwukołowym. 
- Podział na grupy (punkty 3 i 4) według listy startowej i algorytmu: gr. A: 1,4,5,8,9,12,13,16, grupa   
  B: 2,3,6,7,10,11,14,15. 
- Jeżeli turniej spełnia warunki klasyfikowania w rankingu FIDE, ranking będzie liczony. 
- Przyjazd i odprawa techniczna w przeddzień zawodów. 
 
ZAKWATEROWANIE I  WYŻYWIENIE 
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku  „Mieszko”  (pokoje 2 - 3 i 4-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym) wynosi 70 zł za dobę. Organizator posiada również ograniczoną liczbę miejsc w pokojach 1-
osobowych w cenie 95 zł za dobę.  
Opłatę należności za pobyt można wnieść gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem do dnia 25.06.2012 
r. na konto:  50 1020 5558 1111 1814 1740 0038 – „Szachowe Nuty Ola Modzelan”, ul. 
Grabskiego 13/7, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 
IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
Wycieczka po Karpaczu z przewodnikiem,  
Symultana z mistrzem, 
Turniej szachów błyskawicznych  
Wykład dla zawodników – klasycy szachowi (Aleksander Czerwoński) 
 
INNE 
Na odprawie technicznej wystarczająca jest obecność uprawnionego przedstawiciela klubu.  
Każdy uczestnik przez cały pobyt musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby dorosłej. 
Za zdolność do gry oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają jednostki delegujące (WZSzach, klub lub 
rodzice). Inne sprawy, nie ujęte w niniejszym komunikacie, określa Regulamin Turnieju „Pierwszej 
Szansy”.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.  

             

        Kierownik Turnieju  

                Waldemar Gałażewski 

 


