
Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów 2022 
III Dolnośląska Liga Juniorów 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

 

ORANIZATOR  

Dolnośląski Związek Szachowy 

 

MIEJSCE ROZGRYWEK 

Hotel St.George Family & Senior Spa Kudowa-Zdrój 

Kudowa-Zdrój ul. Kościuszki 180 https://goo.gl/maps/DAdZu3nRse5ndHnD6  

 

UCZESTNICTWO 

W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach. 

W III Dolnośląskiej Lidze Juniorów może uczestniczyć dowolna liczba drużyn z jednego klubu. 

Drużyna składa się z co najmniej 6 zawodników:  

• 2 juniorów starszych (ur. 2004 r. lub młodszy),  

• 2 juniorów młodszych (ur. 2008 r. lub młodszy),  

• juniorki starszej (ur. 2004 r. lub młodsza)  

• juniorki młodszej (ur. 2008 r. lub młodsza). 

Zawodnik, który rozegrał w lidze centralnej juniorów 2021 więcej niż 3 partie nie może 

zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły 

do ligi wojewódzkiej). Do drużyny zgłoszenia można zgłosić jednego zawodnika ewidencyjnie 

nie przynależnego do danego klubu.  

Obowiązuje Regulamin III Dolnośląskiej Ligi Juniorów. 

Wpisowe do rozgrywek wynosi 100 PLN od drużyny (zgodnie z aktualnym KOF).  

Do wpisowego należy doliczyć opłatę rankingową PZSzach w wysokości 15zł od każdego 

zgłoszonego zawodnika. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.  

Tempo gry: 60’+30”/pos. dla zawodnika. 

Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach klasycznych. 

https://goo.gl/maps/DAdZu3nRse5ndHnD6


HARMONOGRAM 

piątek, 1.04.2022 
do godz. 17:00 – weryfikacja  

17:30 – runda 1 
19:00-20:30- kolacja 

 

sobota, 2.04.2022 
8:00 – 9:00 - śniadanie 

9:00 – runda 2 

12:10 – runda 3 
14:30 – 16:00 - obiad 

16:30 – runda 4 
19:00-20:30- kolacja 
 

niedziela, 3.04.2022 
7:30 – 8:30 - śniadanie 

8:30 – runda 5 

11:40 – runda 6 
13:00 – 14:30 – obiad 

15:30 – runda 7 

ok. 18:30 - zakończenie 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Organizator proponuje zakwaterowanie w Hotelu St.George. 

Koszt pobytu (z wyżywieniem) w pokojach 2-3-osobowych od kolacji w piątek 1.04.2022 do 

obiadu w niedzielę 3.04.2022 wynosi 240 PLN od osoby.  

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 80 PLN / osoba (ograniczona liczba pokoi). 

NAGRODY 

Puchary i medale dla trzech najlepszych zespołów.  

Dyplomy dla wszystkich startujących zespołów. 

Dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach. 

Zespoły, które zajmą 1-2 miejsce awansują do II ligi juniorów. W przypadku posiadania przez 

klub zespołu w II lidze juniorów lub rezygnacji ze startu, prawo gry przechodzi na kolejny 

zespół w tabeli końcowej. 

ZGŁOSZENIA 

Potwierdzenie udziału wraz z informacją o zakwaterowaniu prosimy przysyłać na adres 

biuro@dzszach.pl do dnia 21.03.2022. 

Ostateczny skład drużyny i kolejność zawodników, należy podać najpóźniej na odprawie 

technicznej przed I rundą. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmian w komunikacie. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny 

lub jednostek delegujących. Zawodnicy muszą przebywać przez cały czas pobytu na 

zawodach pod opieką pełnoletnich opiekunów. Organizator nie zapewnia opieki nad 

zawodnikami. 

 

Prezes DZSzach     Wiceprezes ds. młodzieżowych 

/-/ Aleksander Sokólski    /-/ Michał Dzikowski 

 

mailto:biuro@dzszach.pl

