
 

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 

Komunikat nr 1 Śląskiego Związku Szachowego 
 

 

 

1. We Wrocławiu zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i 
Błyskawicznych. Z uwagi na COVID-19 zawody odbędą się w 2 terminach: 
A. 25-27.08.2020 – grupy wiekowe: 14, 16, 18 lat 
B. 28-30.08.2020 – grupy wiekowe: 8, 10, 12 lat. 
Organizatorem mistrzostw jest Dolnośląski Związek Szachowy.  

2. Śląski Związek Szachowy przewiduje: 
a) organizację grupowego wyjazdu juniorów wraz opieką wychowawcza, 
b) organizację transportu autokarowego na trasie Katowice -  Wrocław -  Katowice, 
c) dofinansowanie kosztów zakwaterowania zawodnika w kwocie 210,00 zł (3 dni * 70,00)   

Dofinansowanie to dotyczy tegorocznych finalistów Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18, 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży do lat 12 i 14.  
O dofinansowanie mogą ubiegad wyłącznie zawodnicy którzy zostaną zgłoszeni i zagrają w 
dwóch turniejach (rapid + blitz) oraz będą zakwaterowani u Organizatora. 

d) dofinansowanie otrzyma 50 tegorocznych finalistów (decyduje kolejnośd zgłoszeo), 
e) możliwośd dołączenia do ekipy zawodników na koszt własny oraz osób towarzyszących. 

Śląski Związek Szachowy zapewnia również tym zawodnikom opiekę wychowawczą. 
Pierwszeostwo w transporcie autokarowym mają finaliści pod warunkiem terminowej 
informacji o potrzebie tego transportu.  

3. Koszt przejazdu w obie strony będzie podany w terminie późniejszym i jest uzależniony od ilości 
zgłoszeo.  

4. Zgłoszenia do Organizatora Mistrzostw dokonuje Śląski Związek Szachowy ! 

5. Wszystkie opłaty (zakwaterowanie, wpisowe, ewentualne koszty transportu autokarem) będą 
dokonywane tylko poprzez Śląski Związek Szachowy. Koszt przejazdu pierwszej grupy (18, 16, 14 
lat) może byd różny od kosztów przejazdu grupy drugiej (12, 10, 8 lat).  

6. Zgłoszenie chętnych należy przesład do Jarosława Koceli - Wiceprezesa Zarządu ds.  
młodzieżowych na adres mailowy: jkocela@op.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 28.07.2020r. 
W zgłoszeniu zawodnika, osoby dodatkowej należy podad:   
a) imię i nazwisko, klub, grupa wiekowa, datę urodzenia, telefon kontaktowy, 
b) czy osoba będzie korzystała z zakwaterowania (jeśli Tak to podad jaki pokój i z kim), 
c) czy osoba będzie korzystała z autokaru. 

7. Według wstępnych informacji, w związku  COVID-19 Organizator nie zapewnia wyżywienia 
podczas mistrzostw. 

8. Po ukazaniu się komunikatu Organizatora zostaną podane szczegółowe koszty udziału 
zawodników i osób towarzyszących w komunikacie nr 2. 

 
Z poważaniem 

Jarosław Kocela – Wiceprezes  Zarządu ds. młodzieżowych 

 
Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku" jest współfinansowane  

ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego. 
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