
KOMUNIKAT ORGANIZACYNY ELIMINACJI do: 
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIE ŻY do 11 i 13 lat, 

FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK i JUNIORÓW do 9 l at 
w SZACHACH w 2015 roku  

 
 
1/ ORGANIZATORZY 
- Małopolski Związek Szachowy w Krakowie 
- Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie 
- UKS GONIEC Staniątki 
- Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach 
 
2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW 
Turniej zostanie rozegrany w komnatach Zamku Królewskiego w Niepołomicach, w dniach 
28.09 - 05.10.2014 roku. 
Przyjazd zawodników w dniu 28.09.2014 do godziny 18.00 . 
Odprawa techniczna dnia 28.09.2014, godz. 20.00,  hotel „NIEPOŁOMICE”, ul. Kościuszki 22. 
 
3/ UCZESTNICTWO 
Prawo gry mają zawodnicy z krajów UE, spełniający kryteria wiekowe, reprezentujący 
kluby/sekcje szachowe z województw: Małopolskiego i Podkarpackiego, posiadający licencje 
PZSzach. Licencje obowiązują zawodników oraz kluby i sekcje, które reprezentują. 
 
4/ WARUNKI UCZESTNICTWA 
• Potwierdzenie startu w macierzystym Wojewódzkim Związku Szachowym i zgłoszenie do 

organizatora także osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2014 
• Obecność na odprawie technicznej dnia 28.09.2014 i okazanie ważnej licencji zawodniczej. 
• Wpłacenie wpisowego: 40 zł, opłaty rankingowej 20 zł oraz opłaty organizacyjnej: 40 zł 

(osoby mieszkające u organizatora) lub 70 zł (osoby nie mieszkające u organizatora). 
Wpłat można dokonać przelewem na konto klubu UKS GONIEC Staniątki (Bank Spółdzielczy 
w Wieliczce O/Niepołomice, nr konta: 32 8619 0006 0 060 0600 1687 0002) lub gotówką na 
miejscu w dniu rozpoczęcia zawodów. 
 
5/ ZGŁOSZENIA 
Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Stanisław Turecki – tel. 607-099-482, 
e-mail: sturecki@onet.eu  Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, klub, 
kategorię szachową, numer licencji. 
Termin zgłosze ń upływa z dniem 18 wrze śnia 2014 roku. 
 
6/ SYSTEM ROZGRYWEK 
System rozgrywek szwajcarski (powyżej 10 zawodników) na dystansie 9 rund, w przypadku 
mniejszej ilości zawodników w grupie obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Każda grupa 
wiekowa dziewcząt i chłopców gra oddzielnie. W przypadku równej ilości punktów o wyższym 
miejscu danego zawodnika decydują kryteria z regulaminu PZSzach. 
Tempo gry: 90 minut + 30 sekund za każde posunięcie na całą partię dla każdego zawodnika. 
 
7/ NAGRODY 
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają medale, a wszyscy awansujący do finałów 
otrzymają pamiątkowe statuetki oraz dyplomy i nagrody książkowe. 
 
8/ ZAKWATEROWANIE i WY ŻYWIENIE 
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w hotelu „NIEPOŁOMICE” w Niepołomicach przy 
ul. Kościuszki 22. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje data zgłoszenia. Koszt 
zakwaterowania i wyżywienia dla jednej osoby od kolacji 28.09.2014 do obiadu 05.10.2014 
wynosi: 
- pokój 1-osobowy 105 zł x 7 dni = 735 zł 
- pokój 2-4 osobowy 75 zł x 7 dni = 525 zł 
- pojedynczy obiad dla osób dojeżdżających = 15 zł. 



Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie można dokonać przelewem na konto: Bank 
Spółdzielczy w Wieliczce O/Niepołomice, nr konta: 3 2 8619 0006 0060 0600 1687 0002 lub 
gotówką w dniu przyjazdu. 
 
9/ AWANS DO FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI 2015 
- Awans w grupach do 9 lat uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników. 
- Awans w grupach 11 i 13 uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy. 
- Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju. 
 
10/ GRUPY TURNIEJOWE 

Nr Grupa Rocznik 

1. Dziewczęta do 9 lat 2005 i młodsze 

2. Chłopcy do 9 lat 2005 i młodsi 

3. Dziewczęta do lat 11 2003 - 2004 

4. Chłopcy do lat 11 2003 - 2004 

5. Dziewczęta do lat 13 2001 - 2002 

6. Chłopcy do lat 13 2001 - 2002 
 
11/ TERMINARZ TURNIEJU 

28.09.2014 niedziela Przyjazd uczestników do godz. 18.00 
Odprawa techniczna o godz. 20.00 
Kojarzenia o godz. 22.00 

29.09.2014 poniedziałek Otwarcie mistrzostw o godz. 8.50 
Runda I o godz. 9.30 

30.10.2014 wtorek Runda II o godz. 9.00 
Runda III o godz.15.00 

01.10.2014 środa Runda IV o godz. 9.00 

02.10.2014 czwartek Runda V o godz. 9.00 
Runda VI o godz.15.00 

03.10.2014 piątek Runda VI o godz. 9.00 

04.10.2014 sobota Runda VIII o godz. 9.00 

05.10.2014 niedziela Runda IX o godz. 9.00 
Zakończenie Mistrzostw o godz. 14.30 

 
12/ INNE 
• Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. 
• Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut. 
• W „strefie gry” zawodnik nie może posiadać aktywnego urządzenia elektronicznego 

służącego do komunikowania. 
• Dla osób dojeżdżających będzie przygotowana jedna z komnat na zamku, z możliwością 

wypicia (nieodpłatnie) kawy, herbaty i innych napojów chłodzących. 
• Będzie możliwość skorzystania nieodpłatnie z „orlika” i basenu kąpielowego oraz odpłatnie 

w miejscu zakwaterowania z bilarda i kręgli. 
• Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. 
• Mecz: MAŁOPOLSKA – PODKARPACIE 

W niedzielę, dnia 28 września 2014 roku zostanie rozegrany mecz na 15-tu szachownicach 
pomiędzy województwami: Małopolskim i Podkarpackim. Mecz będzie pierwszą rundą 
rozgrywek o Mistrzostwo Polski Województw. Regulamin meczu jest zamieszczony na 
stronie PZSzach. Początek meczu o godz. 10-ej w hotelu NIEPOŁOMICE w Niepołomicach, 
ul. Kościuszki 22, obiad o godz. 13-ej i rewanż o godz. 15-ej, kolacja o godz. 18-ej. Skład 
drużyny z Małopolski ustali prezes MZSzach. 
 

Prezes UKS Goniec Staniątki     Prezes MZSzach 
Stanisław Turecki       Jan Kusina 


