Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików
w szachach szybkich i błyskawicznych
Komunikat nr 1 Śląskiego Związku Szachowego

1. W Rzeszowie zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych
w dwóch blokach:
A. MPJ do lat 14, 16, 18:
- szachy szybkie: 24-25.08.2021r.
- szachy błyskawiczne: 26.08.2021r.
Wyjazd w dniu 23.08.2021r.
B. MPJ do lat 8, 10, 12 lat:
- szachy szybkie: 28-29.08.2021r.
- szachy błyskawiczne: 30.08.2021r.
Wyjazd w dniu 27.08.2021r.
2. Śląski Związek Szachowy przewiduje:
a) organizację grupowego wyjazdu juniorów wraz opieką wychowawczą,
b) organizację transportu autokarowego na trasie Katowice - Rzeszów - Katowice,
c) dofinansowanie Kadry Wojewódzkiej Juniora (11-18 lat) w ilości 24 zawodników,
W przypadku rezygnacji zawodnika KWJ ze składu podstawowego dofinansowanie otrzyma kolejny
zawodnik z rezerwy.
d) dofinansowanie kosztów zakwaterowania zawodnika KWJ w kwocie 195,00 zł (3 dni * 65,00 zł)
O dofinansowanie mogą ubiegad wyłącznie zawodnicy KWJ, którzy zostaną zgłoszeni i zagrają w
dwóch turniejach (szybkie i błyskawiczne) oraz będą zakwaterowani u Organizatora.
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 zawodnicy KWJ, pozostali finaliści OOM, MPJ, MPM
pod warunkiem terminowej informacji o potrzebie tego transportu (decyduje kolejnośd zgłoszenia).
W miarę wolnych miejsc zawodnicy dodatkowi i osoby towarzyszące.
3. Zgłoszenia do Organizatora Mistrzostw dokonuje Śląski Związek Szachowy !
4. Wszystkie opłaty (zakwaterowanie, obiad, wpisowe, ewentualne koszty transportu autokarem) będą
dokonywane tylko poprzez Śląski Związek Szachowy. Koszt przejazdu pierwszej grupy (14, 16, 18 lat)
może byd różny od kosztów przejazdu grupy drugiej (8, 10, 12 lat).
5. Zgłoszenie chętnych należy przesład do Jarosława Koceli - Wiceprezesa Zarządu ds. młodzieżowych na
adres mailowy: jkocela@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 02.08.2021r.
W zgłoszeniu zawodnika, osoby dodatkowej należy podad:
a) Nazwisko imię, klub, grupa wiekowa, rok urodzenia, pesel, telefon kontaktowy
b) czy osoba będzie korzystała z zakwaterowania, (jeśli tak to podad jaki pokój i z kim),
c) czy osoba będzie korzystała z wyżywienia (obiad),
d) czy osoba będzie korzystała z autokaru.
6. Organizator podczas mistrzostw nie zapewnia śniadao i kolacji.
7. Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają macierzyste kluby lub rodzice /opiekunowie uczestników.
8. Zawodnicy dokonują wpłaty przelewem poprzez macierzyste Kluby w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10.08.2021r. na konto:
54 2030 0045 1110 0000 0236 8940
Śląski Związek Szachowy
ul. 1 Maja 24, 40-287 Katowice
podając obowiązkowo w tytule przelewu: MPJ BiS (+ nazwiska uczestników)

Koszty udziału zawodnika
Zawodnik
dofinansowany:
zakwaterowanie
(3 dni * 65,00 = 195 zł)
+ obiad (75 zł)

PAKIET / OPIS

Zawodnik
na koszt własny:
zakwaterowanie
+ obiad

(90 zł + 75 zł)

A zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (w module 2+1)

(285 zł + 75 zł)

165 zł
(0 zł + 75 zł)

75 zł

w dn. 23-26.08.2021 (lub 27-30.08.2021) oraz obiady w dn.
24-26.08.2021 (lub 28-30.08.2021)

B zakwaterowanie w pokoju 2 lub 3 osobowym
C zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym

0 zł

D zakwaterowanie w pokoju 2 lub 3 osobowym

75 zł
120 zł

(195 zł + 75 zł)

(w module 2+2) dn. 23-26.08.2021 (lub 27-30.08.2021)
oraz obiady w dn. 24-26.08.2021 (lub 28-30.08.2021)

90 zł

270 zł
285 zł

(w module 2+1) w dn. 23-26.08.2021 (lub 27-30.08.2021)

195 zł

(w module 2+2) w dn. 23-26.08.2021 (lub 27-30.08.2021)

120 zł

E obiady w dn. 24-26.08.2021 (lub 28-30.08.2021)
F wpisowe: 60 zł (szybkie) + 60 zł (błyskawiczne)
G przejazd w obie strony (koszt przejazdu może ulec

40 zł

H opłata organizacyjna (dotyczy zawodników bez opieki

360 zł

75 zł
120 zł
120 zł

zmianie – jest uzależniony od ilości chętnych)

40 zł

wychowawczej)

Organizatorem mistrzostw jest Podkarpacki Związek Szachowy na zlecenie PZSzach.

Jarosław Kocela
Wiceprezes Zarządu ds. młodzieżowych

Andrzej Matusiak
Prezes Zarządu

Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku" dofinansowano
budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

