
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Eliminacje Strefowe do Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików

Zachodniopomorskie + Wielkopolskie

03.10 – 10.10.2021, Łazy

1. Organizator zawodów:

• Klub Szachowy HETMAN Koszalin

• Zachodniopomorski Związek Szachowy

2. Cel zawodów

• Wyłonienie zawodników awansujących do finałów Mistrzostw Polski Młodzików do 10 lat i finałów 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży do 12 i 14 lat.

• Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych rankingów i kategorii szachowych.

• Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży.

3. Termin i miejsce rozgrywek

• 03.10 - 10.10.2021 r.

• Ośrodek Wypoczynkowy Centrum Fala 1 ul. Gościnna 5, 76-032 Łazy

4. Harmonogram zawodów

• 03.10.2021 od godziny 16:00 – przyjazd i rejestracja zawodników

 03.10 Niedziela 20:00 Odprawa techniczna  07.10 Czwartek 15:00 VI runda

 04.10 Poniedziałek 09:00 I runda  08.10 Piątek 09:00 VII runda

 05.10 Wtorek 09:00 II runda  08.10 Piątek 15:00 Turniej FIDE Blitz 

 05.10 Wtorek 15:00 III runda  09.10 Sobota 09:00 VIII runda

 06.10 Środa 09:00 IV runda  10.10 Niedziela 09:00 IX runda

 07.10 Czwartek 09:00 V runda  10.10 Niedziela 14:00 Zakończenie
5. Warunki uczestnictwa

W eliminacjach strefy zachodniopomorskie (ZP) + wielkopolskie (WP) prawo gry mają zawodnicy posiadający

numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności, oraz zamieszkujący w Polsce zawodnicy 

zagraniczni posiadający paszport kraju członkowskiego UE, spełniający kryterium wieku, posiadający licencję

PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach, które są 

członkami Zachodniopomorskiego Związku Szachowego lub Wielkopolskiego Związku Szachowego.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest:

• posiadanie legitymacji szkolnej oraz aktualnej licencji PZSzach

• złożenie pisemnego oświadczenia wskazującego imiennie opiekuna

• złożenie ankiety epidemiologicznej

• wniesienie opłaty startowej

6. Tempo, ocena wyników i system rozgrywek

• Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego: 

https://pzszach.pl/wp-content/uploads/2021/02/wytyczne_juniorzy_regionalne_2021-1.pdf

• Zawody zostaną rozegrane tempem 90 minut + 30 sek./pos. na partię dla zawodnika i będą 

zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

• Awans do rozgrywek finałowych w 2022 roku uzyskują:

◦ w grupach do 9 lat - 6 najlepszych zawodniczek i zawodników,



◦ w grupach do lat 11 i 13 - 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy,

• Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

7. Sędziowanie

• W mistrzostwach obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE. 

• Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do 

regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. W zawodach obowiązuje zakaz 

składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem 30. posunięcia. Zawodnicy 

łamiący zakaz będą karani porażką.

• Sędzią głównym zawodów jest FA Arkadiusz Korbal.

8. Płatności

• Wpisowe do zawodów wynosi 80 zł (60 zł opłata startowa + 20 zł opłata rankingowa)

• Rezerwacje pobytu proszę zgłaszać na adres turnieje.hetman@gmail.com

• Pokoje głównie dwuosobowe i kilka pokoi 3-osobowych 

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 665 zł (7 dni x 95 zł)

Pokoje jednoosobowe 840 zł (7 dni x 120 zł)

• Wyżywienie od kolacji 03.10 do obiadu 10.10

• Możliwość realizacji bonów turystycznych, po wcześniejszym przekazaniu takiej informacji.

• Wpłaty do dnia 20.09.2021 proszę dokonać na konto:

Klub Szachowy HETMAN Koszalin

ul. Piłsudskiego 90, 75-529 Koszalin

PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590

9. Zgłoszenia

Potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać w serwisach turniejowych do 20.09.2021:

•  D-9 (rocznik 2012 i młodsi) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_608/

•  D-11 (rocznik 2010-2011) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_609/

•  D-13 (rocznik 2008-2009) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_610/

•  C-9 (rocznik 2012 i młodsi) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_605/

•  C-11 (rocznik 2010-2011) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_606/

•  C-13 (rocznik 2008-2009) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_607/

• Alternatywnie na adres e-mail sędziego: arek@szachy.szczecin.pl

10. Nagrody

• Puchary dla zwycięzców poszczególnych grup, a medale za miejsca 1-3.

• Nagrody rzeczowe za miejsca 1-6.

• Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

11. Postanowienia końcowe

• Zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką opiekunów przez cały czas trwania 

zawodów. Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.

• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

• Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Dyrektor Turnieju

Tomasz Kamieniecki tel: 517-21-63-17


