KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW MIĘDZYWOJEWÓDZKICH JUNIORÓW
POKRZYWNA 21-27.10.2019 r.
1. Organizator
Opolski Związek Szachowy
Dyrektor Turnieju: Waldemar Taboła wtabola@gmail.com
Sędzia główny: IA - Łukasz Brożek brozeklukasz@gmail.com
2. Cel turnieju
Wyłonienie finalistów MP Juniorów 2020, MPM 2020
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
3. Termin i miejsce
21-27.10.2019 r. - OW ”Sudety” Pokrzywna 75, woj. opolskie
Przyjazd w dniu 20.10.2019 r. od godz. 17-tej
4. Warunki uczestnictwa
Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2019 zawodów Polskiego
Związku Szachowego w szachach na szczeblu wojewódzkim i międzywojewódzkim.”
Uprawnienia do udziału w zawodach zgłoszonych zawodników zweryfikują właściwe
wojewódzkie związki szachowe.

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 Ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000z 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.)

5. System rozgrywek
W zależności od liczby uczestników: system szwajcarski lub kołowy oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców w każdym roczniku, zgodnie z „Wytycznymi PZSzach”
C i D 09
(rocznik 2010 i młodsi)
C i D 11
(rocznik 2009 i 2008)
C i D 13
(rocznik 2007 i 2006)
Tempo gry: 90 min.(na całą partię) + 30 sek. na każde posunięcie
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia zawodników bezpośrednio na adres organizatora dokonują zainteresowane
kluby, zawodnicy lub rodzice w terminie do 10.10.2019 r. do dyrektora turnieju:
e-mail: wtabola@gmail.com (w spawach pilnych tel. 660 661 025)
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię zawodnika, przynależność klubową, dokładną
datę urodzenia oraz zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia – także
osób towarzyszących.
7. Finansowanie
Zakwaterowanie i wyżywienie w domach wypoczynkowych: ”Sudety” - Pokrzywna 75
oraz „Chrobry” – Pokrzywna 69. Ośrodki są oddalone od siebie o ok. 250 m i posiadają
porównywalny standard. O wyborze ośrodka decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi 87 zł za dobę w pokojach 2-3-4 osobowych
a w pokoju 1-osobowym wynosi 120 zł za dobę.
Łączny koszt pobytu od kolacji 20.10 do obiadu 27.10.2019 r. wynosi 609 zł. a w pokoju
1-osobowym 840 zł
Ponadto zgodnie z komunikatem Organizacyjno-Finansowym na 1/2019 PZSzach od
każdego zawodnika pobierana będzie opłata rankingowa w wysokości 20 zł plus opłata
startowa w wysokości 60 zł
Wszelkie należności płatne gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów lub na konto
Opolskiego Związku Szachowego:

PKO BP S.A. o/Opole

22 1020 3668 0000 5802 0153 3140
8. Nagrody
Zawodnicy, którzy uzyskają awans do rozgrywek finałowych MPJ i MPM otrzymają
puchary, zdobywcy 6 pierwszych miejsc dyplomy a wszyscy uczestnicy w grupach
wiekowych C i D 9 dyplomy.
Prawo udziału w rozgrywkach finałowych uzyskują:
− w grupach do lat 9 C i D po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników
− w pozostałych grupach po 4 najlepszych zawodniczek i zawodników
− awansu nie uzyskują uczestnicy, którzy nie ukończą turnieju!
9. Uwagi końcowe
Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach wyłącznie pod opieką uprawnionej osoby
dorosłej, wskazanej w trakcie rejestracji.
Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujący.
Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualną licencję zawodniczą PZSzach.
Ostateczna weryfikacja zawodników nastąpi podczas odprawy technicznej w dniu
20.10.2019 r. o godz. 20.30
Biuro zawodów: OW „Sudety” czynne w dniu 20.10.2019 r. od godz. 17-tej

Dyrektor Turnieju
Waldemar Taboła

