KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW MIĘDZYWOJEWÓDZKICH
MŁODZIKÓW W SZACHACH OP+SL 2021

1. ORGANIZATOR:
• Śląski Związek Szachowy
2. WSPÓŁORGANIZATOR:
• Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
3. CEL TURNIEJU:
• Wyłonienie Mistrzów Młodzików OP+SL
• Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży województwa śląskiego i opolskiego
• Umożliwienie zawodnikom podniesienia swoich kategorii szachowych
4. TERMIN I MIEJSCE GRY:
• 17-19.09.2021
• Ruda Śląska, ul. Janasa 28 - Młodzieżowy Dom Kultury
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
• Indywidualny turniej szachowy - system szwajcarski na dystansie 7 rund
lub kołowy w zależności od ilości uczestników
• Tempo gry: 30 minut plus 30 sekund na każdy ruch dla zawodnika
• W ramach Mistrzostw rozegrane zostaną dwa turnieje:
a) dziewczęta z rocznika 2011, 2012, 2013
b) chłopcy z rocznika 2011, 2012, 2013
• Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami FIDE i PZSzach
6. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:
Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika 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.).
a) Prawo gry posiadają wyłącznie juniorzy z roczników: 2011, 2012, 2013 i należący
do klubów zrzeszonych w Śląskim lub Opolskim Związku Szachowym
b) Każdy uczestnik musi posiadać aktualną licencję PZSzach
c) Do turnieju zostaną dopuszczeni juniorzy zgłoszeni przez KLUB do 14.09.2021
na adres Sędziego Głównego – Martin Surman, e-mail: info@turniejeszachowe.pl
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, rok urodzenia, nazwę klubu

d) Opłata startowa do turnieju wynosi 30 zł i opłatę wnosi KLUB przelewem
do 14.09.2021 na konto bankowe Śląskiego Związku Szachowego:
54 2030 0045 1110 0000 0236 8940
tytuł wpłaty: MMM 2021 oraz jakich osób dotyczy
e) Każdy KLUB (kierownik lub przedstawiciel klubu) zobowiązany jest potwierdzić
organizatorowi wcześniejsze zgłoszenie do godz. 9.30 w dniu 17.09.2021 na sali gry
f) Organizator nie będzie przyjmował na sali gry dodatkowych zgłoszeń oraz opłaty
startowej od osób fizycznych
7. HARMONOGRAM TURNIEJU:
Piątek, 17.09.2021

Sobota, 18.09.2021

Potwierdzenie udziału –

Niedziela, 19.09.2021
Runda 6 – godz. 10.00

do godz. 9.30

Runda 3 – godz. 10.00

Runda 7 – od razu

Runda 1 – godz. 10.00

Runda 4 i 5 – od razu

Zakończenie turnieju –

Runda 2 – od razu

po rundzie 7

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
• Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w grupie dziewcząt i chłopców
otrzymają puchary, medale oraz nagrody rzeczowe
• Dodatkowo za miejsca 1-6 zawodnicy otrzymają dyplomy
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Za bezpieczeństwo juniorów podczas turnieju odpowiadają rodzice i opiekunowie
b) Za zdolność juniorów do startu w turnieju oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny
jest klub delegujący swoją reprezentację, rodzic
c) Obowiązuje całkowity zakaz korzystania na sali gry z telefonów komórkowych
oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
- dla zawodników, przegrania partii
- dla innych osób, zakaz wstępu na salę gry do końca turnieju
d) Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu

Prezes ŚlZSzach
Andrzej Matusiak

