
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Śląska Juniorów 

w Szachach Szybkich na 2018 rok 

 

1. ORGANIZATOR 

● Śląski Związek Szachowy 

2. WSPÓŁORGANIZATOR 
● Urząd Miasta Łaziska Górne 

● Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych 

3. PATRONAT 

Burmistrz Miasta Łaziska Górne Aleksander Wyra  

4. CEL TURNIEJU  

● wyłonienie Drużynowego Mistrza Śląska Juniorów 

● wyłonienie Mistrzów Śląska Juniorów w grupie dziewcząt i chłopców do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 

● popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży 

5. TERMIN I MIEJSCE   

● 06.10.2018r. (sobota) – rozgrywki indywidualne 

● 07.10.2018r. (niedziela) – rozgrywki drużynowe 

● Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Ogrodowa 50 , 43-170 Łaziska Górne 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W MISTRZOSTWACH INDYWIDUALNYCH 

A. Zgłoszenia zawodników dokonują wyłącznie Kluby zarejestrowane w Śląskim Związku Szachowym 

(nie dotyczy zawodnika zrzeszonego w ŚlZSzach – zgłasza rodzic/opiekun) w terminie do 01.10.2018r. na adres 

Sędziego Głównego Turnieju: Michał Wejsig wejszach@wp.pl oraz Koordynatora Turnieju: Łukasz Brożek 

brozeklukasz@gmail.com 

Zgłoszenie proszę przesłać wg wzoru tabeli: 

Lp. Grupa Nazwisko i Imię 
Rok  

urodzenia 
Uwagi 

     

W przypadku zmiany grupy wiekowej ten fakt należy zaznaczyć w zgłoszeniu ! 

B. Zawodnika zrzeszonego bezpośrednio w ŚlZSzach – zgłasza rodzic/opiekun do 01.10.2018r. poprzez  

Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji Michała Wejsiga na adres wejszach@wp.pl , wg wzoru jak dla 

klubu.  

C. Potwierdzenie u Organizatora udziału w turnieju dokonuje wyłącznie kierownik klubu (przedstawiciel klubu) dla  

wszystkich zgłoszonych  zawodników z danego klubu w dniu 06.10 do godz. 9.30  na sali gry.  

Organizator nie będzie przyjmował indywidualnych potwierdzeń udziału zgłaszanych przez rodziców, opiekunów  

i zawodników.  W przypadku zawodnika zrzeszonego w ŚlZSzach potwierdzenia dokonuje rodzic - opiekun. 

D. Opłata startowa wynosi  30,00 zł od zawodnika. 

W stosunku do klubów zgłaszających i opłacających powyżej 10 zawodników obowiązuje 10 % rabat 

 

Opłatę wnosi KLUB przelewem do dnia 01.10.2018r. na konto Śląskiego Związku Szachowego  

BGŻ BNP PARIBAS  Oddział w Zabrzu  nr  54 2030 0045 1110 0000 0236 8940 

W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata startowa do IMŚlJ szachy szybkie – ilość osób. 

E.  W przypadku zgłoszenia Zawodnika w dniu turnieju może on zostać dopuszczony do gry, ale tylko w grupach granych  

systemem szwajcarskim, a opłata startowa za niego wzrasta o 5 złotych. 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA W MISTRZOSTWACH DRUŻYNOWYCH 

A. Zgłoszenia drużyn i ich składów osobowych dokonują wyłącznie Kluby zarejestrowane w Śląskim Związku Szachowym 

 w terminie do 01.10.2018r. na adres Sędziego Głównego: Michał WEJSIG e-mail:  wejszach@wp.pl 

Kluby nie mogą posiadać zaległości z tytułu opłat regulaminowych wobec ŚlZSzach. 

Zgłoszenie proszę przesłać wg wzoru tabeli: 

Szach. Nazwisko i Imię  
Rok  

urodzenia 
Uwagi 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

mailto:wejszach@wp.pl


B. Potwierdzenia u Organizatora udziału drużyny dokonuje wyłącznie kierownik klubu (przedstawiciel klubu) w dniu 

07.10 do godz. 9.30 na sali gry. Organizator nie będzie przyjmował indywidualnych potwierdzeń.  

C.  Korekt składów osobowych drużyny dokonuje wyłącznie kierownik klubu (przedstawiciel klubu) u Sędziego Głównego  

w dniu turnieju zgodnie z harmonogramem zawodów. 

D.  Opłata startowa wynosi: 

 I drużyna – 120,00 zł    II drużyna – 90,00 zł    III drużyna i kolejne – 60,00 zł 

Opłatę wnosi KLUB przelewem do dnia 01.10.2018r. na konto Śląskiego Związku Szachowego  

BGŻ S.A. Oddział w Zabrzu  nr  54 2030 0045 1110 0000 0236 8940 

W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata startowa do DMŚlJ szachy szybkie – ilość drużyn. 

E. W przypadku zgłoszenia drużyny w dniu turnieju może ona zostać dopuszczona do gry, a opłata startowa wzrasta o 30 zł  

(tj. odpowiednio do 150 zł, 120 zł, 90 zł). 

8. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 

Mistrzostwa Indywidualne grane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry FIDE i PZSzach oraz Regulaminem  

Indywidualnym w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach wiekowych: 

D8, C8:   roczniki 2010 i młodsze  (do lat 8) 

D10, C10:  roczniki  2009 i 2008   (do lat 10) 

D12, C12:  roczniki  2007 i 2006   (do lat 12) 

D14, C14:  roczniki  2005 i 2004   (do lat 14) 

D16, C16:  roczniki 2003 i 2002   (do lat 16) 

D18, C18:  roczniki  2001 i 2000   (do lat 18) 

Tempo gry: 10 minut + 5 sekund  na posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii. 

W przypadku zegarów mechanicznych (rozgrywki indywidualne) tempo wynosi 15 minut na zawodnika. 

Mistrzostwa Drużynowe grane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry FIDE i PZSzach oraz Regulaminem  

Drużynowym w stałych składach 6-cio osobowych. 

9. PLANOWANY HARMONOGRAM ZAWODÓW 

Mistrzostwa Indywidualne Drużynowe 

Termin Sobota, 06.10 Niedziela, 07.10 

Potwierdzenie przybycia i nowe zgłoszenia u Organizatora 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 

Korekty składów drużyn u Sędziego Głównego x 9.00 – 9.30 

Odprawa Techniczna 9.45 9.45 

Uroczyste Otwarcie Mistrzostw 9.50 9.50 

Rozgrywanie rund turniejowych (1-9) 10.00 – 16.00 10.00 – 16.00 

Ogłoszenie wyników 16.20 16.20 

Uroczyste zakończenie i dekoracja zwycięzców 16.30 16.30 

 10. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

A. W rozgrywkach indywidualnych zwycięzcy otrzymują tytuły Mistrzów Śląska Juniorów .  

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary i medale, a za miejsca 1-6 dyplomy i nagrody rzeczowe.  

W grupie dziewcząt i chłopców do 8 lat wszyscy otrzymają dyplomy. 

B. W rozgrywkach drużynowych zwycięzca otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Śląska Juniorów. 

Najlepsze drużyny za miejsca 1-3 otrzymują puchary oraz po 7 medali złotych, srebrnych i brązowych.  

Drużyny, które zajmą miejsca 1-6 otrzymują dyplomy.  

Za miejsca 1-3 na poszczególnych szachownicach zawodnicy otrzymują medale. 

11. UWAGI ORGANIZACYJNE 

● Sprzęt do gry w całości zabezpiecza Organizator.  

● W przypadku dopuszczenia do zawodów niewidomego – niezbędny sprzęt specjalny i pomocnika zabezpiecza sobie sam  

 zawodnik. 

● Wyniki końcowe zostaną zamieszczone na stronie ŚlZSzach: www.szs.org.pl 

● W trakcie całego turnieju czynny będzie bufet. 

● Rozpoczynanie gry od 2, 3 rundy możliwe jest tylko w wyjątkowych wypadkach za zgodą Sędziego Głównego uzyskaną 

do odprawy technicznej i to tylko w grupach o systemie szwajcarskim. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

● Turnieje indywidualne (D8,D10, D12, D14, D16, D18, C8, C10, C12, C14, C16, C18) i drużynowe będą zgłoszone do 

oceny rankingowej FIDE. 

● Za zdolność zawodników do startu w zawodach, opiekę nad nimi  w trakcie turnieju  oraz ich ubezpieczenie  

odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację lub rodzic.  

● Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu. 

 

Koordynator Turnieju – Łukasz Brożek 

http://www.szs.org.pl/

