
 

 

Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików 

w szachach szybkich i błyskawicznych 
Komunikat nr 3 

Śląskiego Związku Szachowego 

Wyjazd w dniu 25.08.2022r. (czwartek).  

 Katowice, przystanek autobusowy przy ul. Kopernika 14 (obok Pomnika Ofiar Katynia) 
– zbiórka o godz. 10.00 

Powrót w dniu 28.08.2022r. (niedziela): 

 Katowice, przystanek autobusowy przy ul. Kopernika 14 (obok Pomnika Ofiar Katynia) 
–  około godz. 22.00-23.00 

Miejsce zakwaterowania: Dom Studencki Politechniki Rzeszowskiej „IKAR”, Rzeszów, ul. Akademicka 6 
Miejsce zawodów: Hala Podpromie, Rzeszów ul. Podpromie 10   

(dojazd: https://goo.gl/maps/P4fY38UDJhA2) 
 
Przypominamy o zabraniu przez zawodnika: 
- legitymacji szkolnej, 
- zgody rodziców na wyjazd, 
- oświadczenia zawodnika – załącznik nr 2 (dokument wydany przez organizatora mistrzostw). 

Dokument ”oświadczenie zawodnika – załącznik nr 2” musi zostad dostarczony w dniu 25.08.2022 r. 
do Biura Mistrzostw.  

Brak ww. dokumentów skutkuje tym, że dana osoba nie będzie mogła jechad autokarem, brad 
udziału w mistrzostwach. 
 

Opiekunowie: 
1. Jarosław Kocela   kom. 603 706 117 - Kierownik ekipy 
2. Elżbieta Pyrkosz,  kom. 602 174 020 
3. Michał Tworuszka, kom. 690 105 042 

Informujemy, że zawodnicy, rodzice i trenerzy zostaną zakwaterowani w Domu Studenckim Politechniki 
Rzeszowskiej „IKAR” przy ul. Akademickiej 6 w Rzeszowie oraz hotelach (zawodnicy zgłaszają się 
bezpośrednio do Biura Mistrzostw). Wyżywienie (obiady) bezpośrednio przy sali gry. 
Sprawami organizacyjnymi (m.in. kwaterunek, obiady, potwierdzenie udziału) będzie zajmował się 
kierownik ekipy. 

Proszę pamiętad, że Organizator nie zabezpiecza posiłków: śniadao i kolacji.  
Zgodnie z komunikatem Organizatora, Biuro Mistrzostw będzie się znajdowad w Domu Studenckim URz 
„FILON” (Rzeszów, uL. Cicha 4) i będzie czynne od godz. 14.30.  https://g.page/DsFilon?share 

Osoby, które dojadą własnym środkiem transportu prosimy o przyjazd po godz. 17.00 i kontakt 
telefoniczny z kierownikiem ekipy. Klucze do pokoi będzie wydawał kierownik ekipy.  
Nie ma możliwości odbioru kluczy do pokoi bezpośrednio od Organizatora indywidualnie.  

Za ubezpieczenie oraz stan zdrowia zawodnika (zdolnośd do udziału w zawodach) odpowiada jednostka 
delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialnośd. 
Przez cały czas trwania Mistrzostw zawodnicy muszą przebywad pod opieką uprawnionego 
pełnoletniego opiekuna.  
 
Jarosław Kocela                      Andrzej Matusiak 
Wiceprezes Zarządu ds. młodzieżowych               Prezes Zarządu 
 
 

Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej w 2022 roku" dofinansowano  

z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 

https://goo.gl/maps/P4fY38UDJhA2
https://g.page/DsFilon?share

