
 

 

 

 

 

Komunikat Organizacyjny 

Mistrzostw Śląska Dzieci do 7 lat 

1. Organizator 

Śląski Związek Szachowy   

 

2. Współorganizator 

Urząd Miasta Imielin 

MKSz Diagonalia Imielin 

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie  

 

3. Cel turnieju 

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

Popularyzacja szachów wśród dzieci 

Podwyższenie kategorii do IV kategorii włącznie   

 

4. Termin i miejsce 

21 – 22 grudnia 2019 r.  

Dom Kultury Sokolnia w Imielinie ul. Imielińska 29 

 

5. Warunki uczestnictwa w Mistrzostwach 

W mistrzostwach mogą uczestniczyć dzieci urodzone w roku 2012 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. 

 

6. Wpisowe 

Wpisowe do turnieju wynosi 30,00 zł w przypadku wpłaty przez klub lub 40,00 zł w przypadku 

wpłat indywidulanych przez osoby fizyczne. 

Wpisowe należy wpłacać na konto Śląskiego Związku Szachowego do dnia 18 grudnia 2019 r. 

Numer konta: 54 2030 0045 1110 0000 0236 8940. Tytuł wpłaty: Imielin MSJ 7 + nazwisko 

Na sali gry nie będzie przyjmowane wpisowe w gotówce. 

Dane do faktury proszę przesłać na adres e-mail: szs.kontakt@gmail.com 

7. Zgłoszenia 

Zgłoszeń do turnieju można dokonać do 18 grudnia  2019 r. na serwerze chessarbiter.com  

lub u Sędziego Głównego Rafał Faron adres e-mail: rafal.faron@op.pl 

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

Bezpośrednio przed turnieje na sali gr nie będą przyjmowane dodatkowe zgłoszenia. 

Zawodnicy zgłoszeni w terminie z opłaconym wpisowym na konto bankowe zostają automatycznie 

skojarzeni w I rundzie. 

 

8. System rozgrywek i tempo gry 

Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch grupach: dziewcząt i chłopców. 

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

 

 



 

9. Harmonogram turnieju  

Sobota 21 grudnia 

        945-1000     -  potwierdzenie udziału i weryfikacja listy startowej  

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 22 grudnia  

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. 

  

10. Nagrody i wyróżnienia 

Miejsca 1 – 3   -  puchary i medale    

Miejsca 1 – 10   -  dyplomy i nagrody rzeczowe 

Każdy uczestnik obecny na zakończeniu turnieju otrzyma dyplom. 

 

11. Kontakt 

Dyrektor Turnieju: Krystian Klimczok tel. 502 218 588 

Sędzia Główny Rafał Faron tel. 601 475 624 e-mail: rafal.faron@op.pl 

 

12. 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 aktualne przepisy FIDE i PZSzach. 
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub 

delegujący swoją reprezentację lub rodzic.  

 

 

Organizator   
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