
 
 

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 

 
1. ORGANIZATOR 

• Śląski Związek Szachowy 
 

2. WSPÓŁORGANIZATOR 
• MKSz Diagonalia Imielin  
• Urząd Miasta Imielin 
• Miejskie Centrum Kultury w Imielinie 
 

3. PATRONAT 
Burmistrz Miasta Imielin Jan Chwiędacz 
 

4. SPONSORZY 
• Euro-Tech Anita i Andrzej Gibas 
• Delikatesy Centrum Tadeusz Hericht 

 

5. CEL TURNIEJU 
• Wyłonienie Mistrzów Śląska Juniorów w grupie dziewcząt i chłopców do lat 9, 11, 13, 15, 18 
• Wyłonienie reprezentantów ŚlZSzach do udziału w mistrzostwach strefowych (międzywojewódzkich) 
• Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży Województwa Śląskiego 
• Umożliwienie zawodnikom podniesienia kategorii szachowych i rankingu ELO 
 

6. TERMIN I MIEJSCE GRY 
12-16.06.2019r. - Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sapety 8a, 41-407 Imielin 
 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 
a) Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica, opiekuna prawnego) 

na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego         
i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Zgoda dotyczy również nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku zawodnika w materiałach promocyjnych, 
informacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej 
„RODO”) przez organizatora Indywidualnych Mistrzostw Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych. 

b) Zgłoszenia zawodników dokonują wyłącznie Kluby zarejestrowane w Śląskim Związku Szachowym                           
do 5.06.2019r. na adres Sędziego Głównego: Łukasz Brożek – brozeklukasz@gmail.com  

 

Zgłoszenie proszę przesłać wg wzoru tabeli: 

Lp. Nazwisko i imię Grupa 
wiekowa 

Rok 
urodzenia 

Numer Licencji 
PZSzach Uwagi 

      

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA JUNIORÓW 

DO LAT 9, 11, 13, 15, 18 
W SZACHACH KLASYCZNYCH NA 2019 ROK 

 
 



Zgodnie z Regulaminem Mistrzostw dopuszcza się udział zawodników posiadających uprawnienia do gry                     
w finałach MPJ w 2020 roku w dowolnej grupie wiekowej wyższej. Dziewczęta mogą grać w grupie chłopców.           
W przypadku zmiany grupy wiekowej należy zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu w kolumnie ”Uwagi”. 

c) Potwierdzenie u organizatora udziału w turnieju dokonuje wyłącznie kierownik klubu (przedstawiciel klubu) dla 
wszystkich zgłoszonych zawodników z danego klubu na sali gry. (Organizator nie będzie przyjmował 
indywidualnych potwierdzeń udziału zgłaszanych przez rodziców, opiekunów i zawodników.) 
• Grupy wiekowe do lat 11, 13, 15 i 18 - potwierdzenie udziału w dniu 12.06.2019r. do godz. 9.00 
• Grupy wiekowe do lat 9 - potwierdzenie udziału w dniu 14.06.2019r. do godz. 9.00 

d) Zgodnie z KOF ŚlZSzach nr 1/2019 opłata startowa przy wpłatach zbiorowych dokonywanych przez kluby 
wynosi 50 zł. Opłata startowa wnoszona indywidualnie przez zawodnika wynosi 60 zł.  
Przy większych zgłoszeniach (powyżej 10 zawodników) z jednego Klubu obowiązuje rabat 20% od całości 
wpłacanej kwoty opłaty startowej. Rabat udzielany jest wyłącznie od dokonanej w terminie jednej wpłaty                  
z danego klubu. Kontakt ze Skarbnikiem Związku: Krzysztof Orzechowski - szs.kontakt@gmail.com 
Mistrzostwa zgłoszone do oceny rankingowej FIDE we wszystkich grupach wiekowych dziewcząt i chłopców.        
Zgodnie z KOF PZSzach nr 1/2019 opłata rankingowa wynosi 20 zł.  Ww. opłaty dokonujemy przelewem           
do dnia 5.06.2019r. na konto bankowe Śląskiego Związku Szachowego: 

nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0236 8940 
W tytule wpłaty należy wpisać:  IMŚJ 2019 opłata startowa i rankingowa - ilość osób 
Niniejsze wpłaty będą traktowane jako zaliczka, a ostateczne rozliczenie należnych wpłat nastąpi po pierwszym 
dniu zawodów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się dokonanie opłaty gotówką na miejscu w dniu 
12.06.2019r. po uzgodnieniu z Koordynatorem Turnieju. 

e) W przypadku zgłoszenia zawodnika w dniu turnieju udział jego jest możliwy od 2 rundy za zgodą Sędziego 
Głównego i tylko wyłącznie w grupach granych systemem szwajcarskim. Opłata startowa wzrasta o 10 zł. 

 

8. WYŻYWIENIE ZAWODNIKÓW ORAZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH 
Zamówienia na obiady w dniach 12-16.06.2019r. przyjmowane będą zbiorowo od klubów do 5.06.2019r.  
na adres Koordynatora Turnieju: Martin Surman - info@turniejeszachowe.pl  wg załączonego wzoru: 
 

Nazwa klubu:  

Data 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 15.06.2019 16.06.2019 

Ilość obiadów      
 

Cena obiadów zamówionych do dnia 5.06.2019r. wynosi 17 zł. Po tym terminie organizator  
nie gwarantuje posiłków. Cena obiadu zamówionego na miejscu wynosi 25 zł.  
Ww. opłaty dokonujemy przelewem do dnia 5.06.2019r. na konto Śląskiego Związku Szachowego. 
Faktury za obiady w dniach 12-16.06.2019r. wystawia Śląski Związek Szachowy. 
 

9. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 
Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z przepisami gry FIDE oraz aktualnym Kodeksem Szachowym,  
w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach wiekowych: 
 

D9,   C9:  rocznik  2010 i młodsi 
D11, C11:  rocznik  2008 i 2009 
D13, C13:  rocznik  2006 i 2007 
D15, C15:  rocznik  2004 i 2005 
D18, C18:  rocznik  2001, 2002 i 2003 

Tempo gry: 
W grupach D9 i C9: 1 godzina na zawodnika 
W pozostałych grupach: 90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii 
 



10. HARMONOGRAM ZAWODÓW 
 

12.06.2019 godz.  830÷900 – potwierdzenie udziału (grupy wiekowe do lat 11, 13, 15 i 18) 
- brak potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją zawodnika z gry 
 

Dla grup: D11, D13, D15, D18, C11, C13, C15, C18 
12.06  godz. 1000 -  runda 1   godz. 1500 -  runda 2 
13.06  godz. 1000 -  runda 3   godz. 1500 -  runda 4 
14.06  godz. 1000 -  runda 5   godz. 1500 -  runda 6 
15.06  godz. 1000 -  runda 7   godz. 1500 -  runda 8 
16.06  godz. 1000 -  runda 9 

godz. 1415 -  zakończenie Mistrzostw Śląska 
 

14.06.2019 godz.  830÷900 – potwierdzenie udziału (grupy wiekowe do lat 9) 
- brak potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją zawodnika z gry 
 

Dla grup: D9, C9 
14.06  godz. 1000 -  runda 1   godz. 1215 -  runda 2   godz. 1500 -  runda 3 
15.06  godz. 1000 -  runda 4   godz. 1215 -  runda 5   godz. 1500 -  runda 6 
16.06  godz. 1000 -  runda 7   godz. 1215 -  runda 8   godz. 1500 -  runda 9 

godz. 1700 -  zakończenie Mistrzostw Śląska D9 i C9 
 

11. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
a) Zwycięzcy zdobywają tytuły Mistrzów Śląska. 
b) Zawodnicy za  miejsca 1-3 otrzymują puchary i medale, a za miejsca 1-6 dyplomy i nagrody. 
c) W grupie do 9 lat nagrody rzeczowe otrzyma minimum 15% uczestników. 

Dodatkowo dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników do 9 lat. 
d) Awans do mistrzostw strefowych (międzywojewódzkich) otrzymuje: 

- w grupach D9, D11, D13, C9, C11, C13 w których o awans gra 50 i więcej osób awans uzyskuje 20 grających. 
- w grupach D9, D11, D13, C9, C11, C13 w których o awans gra mniej niż 50 osób awans uzyskuje 16 osób,  

ale nie więcej niż 2/3 grających. Ilość osób awansujących zaokrągla się w górę. 
Zawodnicy posiadający uprawnienia do gry w finałach MPJ w 2020 roku oraz zawodnicy, którzy zmienili grupę 
wiekową nie blokują miejsc awansujących.  
Do celów obliczenia ilości zawodników uzyskujących awans nie będą brane pod uwagę osoby posiadające 
uprawnienia do gry w finałach MPJ w 2020 roku oraz zawodnicy, którzy zmienili grupę wiekową. 
 

12. UWAGI ORGANIZACYJNE 
a) Sprzęt do gry zabezpiecza Organizator. W przypadku dopuszczenia do zawodów niewidomego – niezbędny 

sprzęt specjalny i pomocnika zabezpiecza sobie sam zawodnik. 
b) Wyniki końcowe zostaną zamieszczone na stronie ŚlZSzach:  www.szs.org.pl 
c) 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. 
d) Organizator zapewni salę analiz. 
e) Dodatkowe atrakcje: boiska szkolne, plac zabaw przy przedszkolu, bufet. 

 
13. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją 
reprezentację, rodzic. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu. 
 

 

Koordynator Turnieju 
Martin Surman 

Prezes Zarządu Śląskiego Związku Szachowego 
Andrzej Matusiak 

 


