KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY:
PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 2020
1. ORGANIZATOR
KS AZS Wratislavia na zlecenie Polskiego Związku Szachowego
2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
02 – 9.01.2021 r. Grupy do lat 13, 15 i 17
09 – 16.01.2021 r. Grupy do lat 9 i 11
Dom Wczasowy VIS w Jastrzębiej Górze
84-104 Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13, woj. pomorskie.
Przyjazd dla grup do lat 13, 15 i 17 i kwaterowanie w sobota 2 stycznia 2021 r.
od godz. 17:00.
Przyjazd dla grup do lat 9 i 11 i kwaterowanie w sobota 9 stycznia 2021 r.
od godz. 17:00.
3. UCZESTNICTWO:
3.1. Prawo gry w swojej grupie wiekowej mają zawodnicy i zawodniczki posiadający:
a) numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) lub serię i numer paszportu kraju
członkowskiego Unii Europejskiej;
b) zawodnicy posiadający licencję PZSzach oraz przynależność do klubu będącego
członkiem PZSzach. Obowiązuje stan według centralnego rejestru na dzień weryfikacji
listy startowej.
c) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu oraz
uregulowane opłaty na rzecz PZSzach. Obowiązuje stan z Centralnego Rejestru PZSzach
na moment weryfikacji listy startowej.
3.2. W turnieju nie powinni brać udziału zawodnicy, którzy już zapewnili sobie awans do
finałów Mistrzostw Polski w kolejnym roku. Jednakże zawodnik posiadający już
uprawnienia do gry w finale, może wziąć udział w PMPJ z zachowaniem zasady, że
przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa
limit awansujących o 1 miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.
4. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany w oddzielnych wiekiem grupach dla dziewcząt i chłopców.
W grupach 7 – 10 osobowych systemem kołowym, w mniejszych dwukołowym.
W grupach liczących 11-13 uczestników systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund
w 7 dni.
W grupach liczących 14 i więcej uczestników systemem szwajcarskim, na dystansie
9 rund w 7 dni, w układzie rund 1-2-1-2-1-1-1.
Jeżeli turniej spełnia warunki klasyfikowania w rankingu FIDE, ranking będzie liczony.
5. TEMPO GRY:
90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
6. TERMINARZ:
Grupy do lat 13, 15 i 17:
02.01.2021 - sobota od 17:00 – kwaterowanie, 20:30 - odprawa techniczna
03. 01.2021 - niedziela 9:00 - I-sza runda
04. 01.2021 - poniedziałek 9:00 - II-ga runda, 15:00 - III-cia runda
05. 01.2021 - wtorek 9:00 - IV-ta runda
06. 01.2021 - środa 9:00 – V-ta runda, 15:00 - VI-ta runda
07. 01.2021 - czwartek 9:00 – VII-ta runda

08. 01.2021 - piątek 9:00 – VIII-ma runda
09. 01.2021 - sobota 9:00 – IX-ta runda, ok.14:30 – zakończenie Mistrzostw
Grupy do lat 9 i 11:
09. 01.2021 - sobota od 17:00 – kwaterowanie, 20:30 - odprawa techniczna
10. 01.2021 - niedziela 9:00 - I-sza runda
11. 01.2021 - poniedziałek 9:00 - II-ga runda, 15:00 - III-cia runda
12. 01.2021 - wtorek 9:00 - IV-ta runda
13. 01.2021 - środa 9:00 – V-ta runda, 15:00 - VI-ta runda
14. 01.2021 - czwartek 9:00 – VII-ta runda
15. 01.2021 - piątek 9:00 – VIII-ma runda
16. 01.2021 - sobota 9:00 – IX-ta runda, ok.14:30 – zakończenie Mistrzostw
7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Prawo startu w finałach Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w 2021 roku uzyskują:
• do lat 9 (10 najlepszych dziewcząt i 10 najlepszych chłopców);
• do lat 11 oraz do lat 13 (4 najlepsze zawodniczki i 4 najlepszych zawodników).
Dodatkowo na swój koszt w OOM udział mogą wziąć zawodniczki i zawodnicy z miejsc
5-10, przy założeniu, że stanowią dopełnienie do liczby 52;
• do lat 15 oraz do lat 17 (10 najlepszych w każdej grupie).
Puchary za miejsca I–III, dyplomy za miejsca I-X, nagrody rzeczowe dla pierwszych
6 zawodników.
8. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przyjmuje
Piotr Klukiewicz - dyrektor turnieju, e-mail: szachy@azswratislavia.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia- grupę turniejową,
przynależność klubową, a także zapotrzebowanie dotyczące pakietów
Termin zgłoszeń upływa 19.12.2020 dla grup do lat 13, 15 i 17
Termin zgłoszeń upływa 26.12.2020 dla grup do lat 9 i 11
W terminie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł
od osoby na konto KS AZS Wratislavia:
26 1600 1462 1885 0295 8000 0006 BNP Paribas. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 5 dni
przed rozpoczęciem zawodów.
(w opisie należy ująć: PMPJ Szachy, nazwisko zawodnika, wybrany pakiet udziału).
9. KOSZT UDZIAŁU W ZAWODACH
dla grup 13, 15, 17 lat:
Pakiet A1 - 785 zł zawiera opłatę startową, organizacyjną i rankingową w wysokości podanej
w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach 1/2020 w wysokości 120,00 zł (100 zł
- opłata startowa i organizacyjna, 20zł - opłata rankingowa) oraz zakwaterowanie wraz z
wyżywieniem w Domu Wczasowym VIS w Jastrzębiej Górze (śniadania, obiady i kolacje)
od kolacji 2 stycznia do obiadu 9 stycznia w pokoju 2 lub 3 osobowym.
Pakiet B1 – 1100 zł - zawiera opłatę startową, organizacyjną i rankingową w wysokości
podanej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach 1/2020 w wysokości 120,00 zł
(100 zł - opłata startowa i organizacyjna, 20zł - opłata rankingowa) oraz zakwaterowanie
wraz z wyżywieniem w Domu Wczasowym VIS w Jastrzębiej Górze (śniadania, obiady i
kolacje) od kolacji 2 stycznia do obiadu 9 stycznia w pokoju 1 osobowym
Pakiet C1 – 665 zł zawiera zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w Domu Wczasowym VIS
w Jastrzębiej Górze (śniadania, obiady i kolacje) od kolacji 2 stycznia do obiadu 9 stycznia w
pokoju 2 lub 3 osobowym.

Pakiet D1 – 980 zł zawiera zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w Domu Wczasowym VIS
w Jastrzębiej Górze (śniadania, obiady i kolacje) od kolacji 2 stycznia do obiadu 9 stycznia w
pokoju 1 osobowym.
dla grup 9 i 11 lat:
Pakiet A2 - 785 zł zawiera opłatę startową, organizacyjną i rankingową w wysokości podanej
w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach 1/2020 w wysokości 120,00 zł (100 zł
- opłata startowa i organizacyjna, 20zł - opłata rankingowa) oraz zakwaterowanie wraz z
wyżywieniem w Domu Wczasowym VIS w Jastrzębiej Górze (śniadania, obiady i kolacje)
od kolacji 9 stycznia do obiadu 16 stycznia w pokoju 2 lub 3 osobowym.
Pakiet B2 – 1100 zł - zawiera opłatę startową, organizacyjną i rankingową w wysokości
podanej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach 1/2020 w wysokości 120,00 zł
(100 zł - opłata startowa i organizacyjna, 20zł - opłata rankingowa) oraz zakwaterowanie
wraz z wyżywieniem w Domu Wczasowym VIS w Jastrzębiej Górze (śniadania, obiady i
kolacje) od kolacji 9 stycznia do obiadu 16 stycznia w pokoju 1 osobowym
Pakiet C2 – 665 zł zawiera zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w Domu Wczasowym VIS
w Jastrzębiej Górze (śniadania, obiady i kolacje) od kolacji 9 stycznia do obiadu 16 stycznia
w pokoju 2 lub 3 osobowym.
Pakiet D2 – 980 zł zawiera zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w Domu Wczasowym VIS
w Jastrzębiej Górze (śniadania, obiady i kolacje) od kolacji 9 stycznia do obiadu 16 stycznia
w pokoju 1 osobowym
Faktury będą wystawiane za „ Udział w zawodach” – w razie zapotrzebowania na inną
fakturę proszę o kontakt przed dokonaniem wpłaty na maila szachy@azswratislavia.pl
10. SĘDZIOWANIE:
Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym
niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
W PMPJ 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.
Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego
głównego zawodów, w ciągu 1 godziny od zakończenia partii.
Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania PMPJ ostateczne. Zawodnikowi
przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po
zakończeniu zawodów.
11. UWAGI KOŃCOWE:
a) Za zdolność do gry (aktualne badanie lekarskie) oraz ubezpieczenie uczestników
odpowiadają jednostki delegujące (WZSzach, klub lub rodzice).
b) Sędzia Główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji
zawodników.
c) Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy
i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy
z organizatorem. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem stosownego
oświadczenia organizatorowi, najpóźniej podczas odprawy technicznej.
d) W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody
zgodnie z aktualnymi wytycznymi DW VIS Jastrzębia Góra, Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad
sanitarnych.
e) Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne
osoby.

f) Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników
wyłącznie w miejscach wskazanych przez organizatora z dopasowaniem się do
rygorów sanitarnych ośrodka.
g) Na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby bez rejestracji u organizatora lub
właściciela ośrodka. W razie potrzeby mogą być wprowadzone obostrzenia dotyczące
bezpieczeństwa i profilaktyki zalecane przez SANEPID.
h) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian
w treści niniejszego komunikatu.
i) Strona internetowa zawodów: turniejeszachowe.com

Dyrektor Zawodów
/-/ Piotr Klukiewicz

