
Komunikat nr 1 o zgrupowaniu juniorów w Ustroniu 
 

Śląski Związek Szachowy podaje szczegółowe informacje dotyczące planowanego zgrupowania 
szkoleniowego w dniach 13-22.08.2021r. Uczestnicy zgrupowania będą zakwaterowani w  Gościocu 
Pod Brzegiem , ul. Kuźnicza 10a , 43-450 Ustroo.  
Zawodnicy zakwalifikowani do Kadr Śląskiego Związku Szachowego biorący udział w zgrupowaniu 
ponoszą następujące opłaty: 
A. Kadra Wojewódzka Młodzika (do lat 10) 

1. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponoszone przez uczestnika – 960,00 zł 
2. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponoszone przez ŚLZSzach  –  390,00 zł 

B. Kadra Wojewódzka Juniora (11-18 lat) 
1. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponoszone przez uczestnika – 1080,00 zł 
2. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponoszone przez    ŚLZSzach –   270,00 zł 
Powołanie nastąpi po zakooczonych rozgrywkach OOM – 28.07.2021 
 

W razie wolnych miejsc istnieje możliwośd udziału osób dodatkowych do 18 lat po wpłaceniu na 
konto ŚLZSzach pełnych kosztów zgrupowania wynoszących 1350 zł  (9 dni * 150 zł /osobodzieo). 

W ramach zgrupowania jest przewidziana: 
● opieka wychowawcza 
● udział w turnieju 
● pomoc trenerów w przygotowaniu i analizie rozegranych partii 
● zajęcia sportowo-rekreacyjne 
● udział w atrakcjach przygotowanych przez Organizatora 
● ubezpieczenie zawodnika. 
 
Kierownikiem zgrupowania będzie p. Marian Twardoo.  
Kadra wychowawczo-trenerska zostanie podana w komunikacie nr 2. 
Informujemy, że: 
● w ramach kosztów nie jest ujęte wpisowe do turnieju 
● zapisy do turnieju w Ustroniu uczestnicy załatwiają we własnym zakresie lub za pośrednictwem 

klubu zgodnie z komunikatem organizacyjnym zawodów 
● zawodnicy biorący udział w zgrupowaniu, mogą wpłacad wpisowe do wybranego turnieju 
     do 30.06.2021 bez ponoszenia dodatkowych opłat 
● wpisowe (zawiera opłatę rankingową) do turnieju uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 
     Grupa Masters – dla zawodników z rankingiem FIDE ≥ 2200  

(ELO ≥ 2350 – 150 zł; ELO 2200-2349 – 210 zł) 

     Grupa Women – grupa kobieca dla zawodniczek z rankingiem FIDE ≥ 1950  
(ELO ≥ 2200 – 150 zł; ELO 1950-2199 – 200 zł) 

Grupa A: ELO 1950-2250 – 200 zł; Grupa B ELO 1600-2000 – 150 zł; Grupa C ELO ≤1650 i bez 
rankingu FIDE – 120 zł; Grupa D, E, F – 70 zł 

● uczestnicy muszą zabrad ze sobą: zgodę na udział w zgrupowaniu wydaną przez lekarza (dotyczy 
KWM), legitymację szkolną, kartę uczestnictwa, Regulamin COVID19 pod rygorem skreślenia z 
listy członków zgrupowania 

● dojazd we własnym zakresie.  

Prosimy o szybkie zgłaszanie swojego udziału mailem do Trenera Koordynatora Mariana Twardonia 
na adres: mtwardon@interia.pl oraz Wiceprezesa Zarządu ds. młodzieży Jarosława Koceli 
jkocela@op.pl nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2021r. 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnośd zgłoszeo ! 
 

http://www.szs.org.pl/index.php?idm=5&idm2=20&idm3=47
mailto:mtwardon@interia.pl
mailto:jkocela@op.pl


Opłaty za udział w zgrupowaniu wnoszą przelewem Kluby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15.07.2021r. na konto:  

97 1600 1462 1019 5563 7000 0001 
Śląski Związek Szachowy 

ul. 1 Maja 24, 40-287 Katowice 
podając obowiązkowo w tytule  opłaty: Ustroo + grupa + nazwisko i imię  
 
Kluby posiadające kadrowiczów KWJ wnoszą opłaty do 02.08.2021r. 
 
Zawodnicy, którzy nie uregulują opłat w/w terminach nie mogą brad udziału w zgrupowaniu. 
 
 
Marian Twardoo                      Andrzej Matusiak 
Trener Koordynator                     Prezes Zarządu 

 
Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku" dofinansowano  

budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 


