
 

Komunikat Organizacyjny 

 Indywidualnych Mistrzostw Województwa Śląskiego Dzieci do lat 7 

 w Szachach Szybkich  P’30 na rok 2018 

1. Organizator 

Na zlecenie Śląskiego Związku Szachowego:   

Stowarzyszenie Pszczyńskie Szachy 

2. Cel turnieju 

Wyłonienie Mistrzów Śląska Juniorów w grupie dziewcząt i chłopców do lat 7 

Popularyzacja szachów wśród dzieci 

Podwyższenie kategorii do IV kategorii włącznie   

3. Termin i miejsce 

29-30 września 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Pszczynie, ul. Księżycowa 25, 43-200 Pszczyna 

4. Warunki uczestnictwa w Mistrzostwach 

W mistrzostwach mogą uczestniczyć dzieci urodzone w roku 2011 i młodsze, zarejestrowane 

 w klubach będących członkami Śląskiego Związku Szachowego lub zrzeszone w Śląskim Związku 

Szachowym. Kluby nie mogą posiadać zaległości z tytułu opłat regulaminowych. 

5. Wpisowe 

Wpisowe do turnieju wynosi 30 zł od zawodnika. 

Wpisowe należy wpłacać do dnia 27.09.2018 r. 

Pszczyńskie Szachy, ul. Księżycowa 25, 43-200 Pszczyna 

Nr konta: 62 2030 0045 1110 0000 0419 7440    

6. Zgłoszenia 

Zgłoszeń do turnieju można dokonać  na adres wiecekpawel@poczta.onet.pl lub w serwisie 

chessarbiter do dnia 20 września 2018r.  

Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie będą dopuszczeni do turnieju od 2 rundy. 

7. System rozgrywek i tempo gry 

Mistrzostwa zostaną rozegrane w oddzielnych grupach: dziewczęta i chłopcy. 

Tempo gry - 30 minut na zawodnika na rozegranie całej partii. 

8. Harmonogram zawodów  

Sobota 29 września 

        900-   945    -  potwierdzenie udziału w turnieju 

        945-1000     -  wywieszenie i weryfikacja list startowych 

1000-1015     -  uroczyste otwarcie Mistrzostw 

1015-1115     -  runda I  

1130-1230     -  runda II 

1245-1345     -  runda III 

1345-1415     -  przerwa 

1415-1515     -  runda IV 

1530-1630     -  runda V 

Niedziela 30 września 

1000-1100     -  runda VI  

1115-1215     -  runda VII 

1230-1330     -  runda VIII 

1345-1445     -  runda IX 

1500             -  zakończenie 

W przypadku wcześniejszego zakończenia rundy kolejna odbędzie się 15 minut po ostatniej 

zakończonej partii. Po rundzie III zaplanowana jest 30 minutowa przerwa. 
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9. Nagrody i wyróżnienia 

Miejsca 1 – 3   -  puchary i medale    

Miejsca 1 – 10   -  dyplomy i nagrody rzeczowe 

Każdy uczestnik obecny na zakończeniu turnieju otrzyma dyplom oraz upominek. 

10. Uwagi organizacyjne 

Sprzęt zapewnia organizator  

W trakcie turnieju będzie czynny bufet   

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyrektor turnieju Paweł Więcek 668-13-56-59 

wiecekpawel@poczta.onet.pl  

11. Uwagi organizacyjne 

Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica) na 

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

na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, 

ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 

926 z późn. zm.). Zgoda rodzica dotyczy również wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem 

zawodnika, umieszczaniem ich na stronach internetowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 

zm.). 

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub 

delegujący swoją reprezentację lub rodzic.  

 

 

dyrektor turnieju- Paweł Więcek 
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