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Komunikat Organizacyjny  
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików  

Podkarpacie - Małopolska, roczniki 2011, 2012 i 201 3 
 

1. CEL: 
• Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży, 
• Podnoszenie poziomu sportowego w szachach, 
• Walka o punkty w ramach ministerialnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 
• Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych. 

 

2. ORGANIZATOR: 
• Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, 
• Podkarpacka Federacja Sportu w Rzeszowie, 
• Podkarpacki Związek Szachowy.  

3. TERMIN I MIEJSCE 
Turnieje zostaną rozegrane w Centrum Wypoczynku Bystre, 38-606 Bystre 1  w dniach 27-30 maj 2021 roku.  
4. UCZESTNICTWO 
Prawo gry w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików posiadają zawodnicy z województw 
Małopolskiego i Podkarpackiego, urodzeni w latach 2011-2013, posiadający ważną licencję Polskiego 
Związku Szachowego oraz legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości. 
Wymogiem udziału jest zgłoszenie się do turnieju w terminie do dnia 19.05.2021r. oraz dostarczenie 
najpóźniej podczas odprawy technicznej oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz 
oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik). Zgłoszenia należy przesyłać na adres Dyrektora zawodów 
Pawła Zaskalskiego oraz biura Podkarpackiego Związku Szachowego: p.zaskalski@pzszach.pl oraz 
biuro@pkzszach.org.pl  
Organizator nie przyjmuje innej formy zgłoszenia! W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rok 
urodzenia, nazwę klubu i PESEL oraz informację nt. zapotrzebowania na zakwaterowanie i wyżywienie. 
5. SYSTEM ROZGRYWEK: 
Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików PK - MP przeprowadzone będą w oddzielnych grupach dla 
dziewcząt i chłopców systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.  
Tempo gry: 60 minut na partię dla każdego zawodnika + 10 sekund za każdy ruch.  
Turnieje są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.   
W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu zadecydują kolejno: Buchholz cut-1, Buchholz 
pełny, progres, wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami, liczba zwycięstw. 
6. HARMONOGRAM:  

27.05.2021 
do godz. 19.00 Przyjazd, kwaterowanie. 
19.00 – 20.00 Kolacja. 
20.00 Odprawa techniczna obowiązkowa dla wszystkich startujących. 

28.05.2021 9.00 – 18.00 Rundy: I – 9.00   II – 11.30   III – 15.30   
29.05.2021 8.30 – 20.00 Rundy: IV – 8.30   V – 11.00   VI – 15.00   VII – 17.15 
30.05.2021 9.00 – 13.45 Rundy: VIII – 9.00   IX – 11.30    
30.05.2021 14.30 Ceremonia zakończenia - po obiedzie. 

 
 
 



7. NAGRODY: 
Zdobywcy pierwszych sześciu miejsc otrzymają puchary. Za miejsca 1-6 planowane są nagrody 
rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 
Zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Mistrzostwach 
Międzywojewódzkich Młodzików w 2021 roku ustalono następujące siatki punktowe: 

MŁODZICY: K/M – 8-10 lat 
Miejsce  1 2-3 4-12 Suma 
Punkty  3 2 1 16 

 
8. ZAKWATEROWANIE i WY ŻYWIENIE: 
Zawodnicy i osoby towarzyszące będą zakwaterowani w Centrum Wypoczynku Bystre, 38-606 Bystre 1, 
w pokojach 1, 2, 3-osobowych oraz w studiach 2+2 z pełnym węzłem sanitarnym, od kolacji 27.05 do 
obiadu 30.05.2021r. Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje Dyrektor zawodów Paweł 
Zaskalski: e-mail: p.zaskalski@pzszach.pl.  
Koszty pobytu: 
  - pokój 1 osobowy: 135 zł x 3 dni = 405 zł 
  - pokój 2 i 3-osobowy oraz studia 2+2: 100 zł x 3 dni = 300 zł 
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Podkarpackiego Związku Szachowego: 
Nr konta: 12 9096 0004 2012 0082 3739 0001 w terminie do dnia 21.05.2021r. 
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Planowane jest przeprowadzenie transmisji internetowej z czołowych szachownic w 
poszczególnych grupach turniejowych. 

• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy lub opiekunowie. 
• Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym 

czasie jakichkolwiek rozmów zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i 
opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów. 

• Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich 
ubezpieczenie odpowiedzialny jest delegujący klub lub rodzice zawodnika. 

• Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych 
telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem: - dla zawodników - przegrania 
partii; 

• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego 
turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, 
sędziego głównego, WZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych. 

• Organizator i WZSzach zastrzegają 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. 

• W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie z 
aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku 
Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych. 

• Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby. Ze 
względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników wył ącznie  w miejscach 
wskazanych przez organizatora z dopasowaniem się do rygorów sanitarnych ośrodka. Na terenie 
ośrodka nie mogą przebywać osoby bez rejestracji u organizatora. W razie potrzeby mogą być 
wprowadzone obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki zalecane przez SANEPID. 

• Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora. 
 
 

 

Dyrektor Mistrzostw 

/-/ Paweł Zaskalski 


