
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
 

 MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW  
 MŁODZIKÓW NA ROK 2018 r.  

 

POKRZYWNA 14 – 16.09.2018 r. 
 

 
ORGANIZATOR:                

Opolski Związek Szachowy 

Kierownik zawodów: Waldemar Taboła tel. 0-660 661 025  e-mail: wtabola@gmail.com 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  
14-16.09.2018 r. Pokrzywna – przyjazd w dniu 13.09. (czwartek) do godz.19.00 

Odprawa techniczna: 13.09.2018 r. o godz. 20.30 w O.W. „MIESZKO” Pokrzywna 68 

https://www.hotelmieszko.pl/  

Biuro zawodów czynne od godz. 17.00 w dniu 13.09.2018 r. 

SYSTEM ROZGRYWEK: 
W ramach mistrzostw rozegrane zostaną 2 odrębne turnieje: 

„A” - Dziewczęta urodzone w latach 2008-2009-2010 

„B” - Chłopcy urodzeni w latach 2008-2009-2010 

 

Dla wszystkich grup system szwajcarski na dystansie 7 rund lub kołowy w zależności 

od liczby uczestników. Tempo gry 60 min. dla zawodnika na całkowite zakończenie 

partii. 

UCZESTNICTWO: 
W  grupach zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci z roczników 2008 – 2009 - 

2010, posiadające licencję PZSzach, należące do klubów zrzeszonych w Śląskim 

Związku Szachowym oraz Opolskim Związku Szachowym. 

Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych  zawodnika (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie) a 

także wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania 

zgodnie z "ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (Dz.U z 2018 

roku poz. 1000)" 

KOSZT UDZIAŁU W ZAWODACH: 
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w OW „MIESZKO” wynosi: 75 zł za dobę x 3 dni = 

225 zł w pokojach 2-3-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym 

Wpisowe do zawodów wynosi 30 zł  

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie oraz wpisowe należy wnosić bezpośrednio u 

organizatora zawodów w dniu przyjazdu lub przelewem na konto Opolskiego Związku 

Szachowego do dnia: 10.09.2018 r. 

 

PKO BP o/Opole NRB: 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140 

ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia zawodników oraz rezerwacja pobytu u kierownika zawodów do dnia 

05.09.2018 r. 

Osobom zgłoszonym po terminie organizator nie gwarantuje zakwaterowania. 

 

 

 

 

 

https://www.hotelmieszko.pl/


NAGRODY: 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej otrzymują puchary i 

medale a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.  

 

UWAGI KOŃCOWE: 

 
W zawodach obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach oraz 

Regulamin Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 

Za ubezpieczenie zawodników oraz ich stan zdrowia (zdolność do udziału w zawodach) 

odpowiedzialne są jednostki delegujące. 

Wszyscy uczestnicy przez cały muszą znajdować się pod opieką uprawnionej osoby 

dorosłej wskazanej podczas odprawy technicznej. Organizator odpowiada jedynie za 

merytoryczną część zawodów oraz warunki zakwaterowania i wyżywienia. 

 
HARMONOGRAM ZAWODÓW: 

 
Dzień  Godzina Przedsięwzięcie 

13.09 20.30 Odprawa techniczna 

14.09 09.30 I runda 

12.00 II runda 

15.30 III runda 

15.09 09.30 IV runda 

12.00 V runda 

15.30 VI runda 

16.09 09.30 VII runda 

11.30 Obiad 

12.30 Zakończenie 
 


