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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 
 

 

Eliminacje Strefowe do Finałów Mistrzostw Polski  

Juniorów i Młodzików KP - PO 

 

 

 

 

 

1. ORGANIZATOR 
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy 

Pomorska Federacja Sportu 

Instytucja współfinansująca: Samorząd Województwa Pomorskiego 
 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
19 – 25.09.2021 r. Dom Wczasowy VIS- Jastrzębia Góra, Królewska 13 

 

3. UCZESTNICTWO  
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Eliminacji Strefowych KP - PO do Finałów 

Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików na rok 2022.  

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK 
We wszystkich grupach zawody będą rozegrane, w zależności od liczby zgłoszonych, systemem 

szwajcarskim lub kołowym, zgodnie z Regulaminem Eliminacji Strefowych KP - PO do Finałów 

Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików na rok 2022. 

Tempo gry wynosi 90 minut na partię + 30 sekund za każde wykonane posunięcie dla zawodnika od 

początku partii. 

Obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30. posunięcia czarnych. Zawodnicy 

łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30. posunięciem 

czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami 

gry. 

Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut od 

momentu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. 

 

5. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia oraz rezerwację zakwaterowania i wyżywienia należy dokonywać najpóźniej do dnia  

13 września 2021 roku na adres: akademiaszachowa@gmail.com 

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, klub, datę urodzenia oraz informację o rezerwacji 

zakwaterowania i wyżywienia. 

Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie przy kwaterowaniu. 

Osoby niezweryfikowane do godziny 20.00 w dniu 19.09.2021 r. będą mogły zagrać dopiero od drugiej 

rundy. W przypadkach losowych weryfikacji można dokonać telefonicznie pod numerem 531 909 899. 
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6. TERMINARZ ROZGRYWEK 
19.09. 2021 r.     godz. 16.00 – 19.00 – przyjazd i weryfikacja uczestników 

19.09. 2021 r.     godz. 18.30 – 19.30 – kolacja 

19.09. 2021 r.     godz. 20.00 – odprawa techniczna 

20.09. 2021 r.     godz. 09.00 – uroczyste otwarcie zawodów 

20-25.09.2021 r.  rundy I-IX (rozkład rund i godziny rozpoczęcia zostaną podane na odprawie  

       technicznej) 

25.09. 2021 r.     około godz. 14.00 - ceremonia zakończenia 

 

7. FINANSOWANIE 
Koszt zakwaterowania (wszystkie pokoje z łazienkami i TV) w Domu Wczasowym VIS 

http://www.visjastrzebia.pl/ i wyżywienia (śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiad 

serwowany) od kolacji 19 września do obiadu 25 września 2021 roku wynosi: 

 w pokoju 2, 3 osobowym – 540 zł 

 w pokoju 1 osobowym – 810 zł 

Wpisowe wynosi 80 zł (w kwocie wpisowego zawarta jest opłata rankingowa). 

W przypadku braku wpłaty wpisowego do dnia 13.09.2021 r. jego wysokość wzrasta o 50 %. 

Wpisowe i opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy wpłacać do dnia 13 września 2021 r.  

na konto: 

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy 

Al. Zwycięstwa 51 

80-213 Gdańsk 

13 1440 1345 0000 0000 1284 0853 

8. NAGRODY 
Puchary i medale za miejsca I - III. 

Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników, wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

9. AWANS DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI W 2022 ROKU 
Awans do finałów uzyskuje po 4 najlepszych zawodników w grupach do lat 11 i 13, a do lat 9 awansuje 

po 6 najlepszych zawodników. 

Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Opiekę nad uczestnikami sprawują pełnoletni opiekunowie.  

• Za zdolność zawodników do startu w eliminacjach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest 

klub lub rodzic zawodnika 

• Dyrektorem turnieju jest Anna Mrozińska – tel. 531 909 899 

• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego komunikatu oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno-

marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych 

• W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie 

 z obowiązującymi w okresie rozgrywania zawodów wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, 

Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Szachowego oraz DW VIS Jastrzębia Góra odnośnie 

zachowania zasad sanitarnych. 

• Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników wyłącznie 

w miejscach wskazanych przez organizatora z dopasowaniem się do rygorów sanitarnych 

ośrodka. 

• Zachowanie niezgodne z etyką sportowca i regulaminem obiektu będzie karane wydaleniem 

z ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 

audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów 

filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach 

informacyjnych i promocyjnych. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian  

http://www.visjastrzebia.pl/

