
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

Eliminacji strefy Podkarpacie-Małopolska do 

finałów Mistrzostw Polski Juniorów i 

Młodzików na rok 2022 

Bystre, 03-10.10.2021  
   

  
1. Organizator  

Podkarpacki Związek Szachowy 

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie  

  
2. Cel turnieju  

Wyłonienie finalistów MP Młodzików 2022 oraz OOM 2022 

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży 

Podnoszenie poziomu sportowego w szachach. 

Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych. 

  
3. Termin i miejsce  

03-10.10.2021 – Ośrodek Wypoczynkowy „Bystre”, Bystre 1, 38-606 Bystre 

Przyjazd uczestników dniu 03.10 do godz. 20.00. Obowiązkowa odprawa techniczna dla 
wszystkich uczestników o godz. 20.30. 

  
4. Warunki uczestnictwa  

Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2021 zawodów Polskiego 
Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim”, prawo 
startu w eliminacjach strefowych mają zawodnicy posiadający numer PESEL zgodnie z  

przepisami ustawy o ewidencji ludności, oraz zamieszkujący w Polsce zawodnicy zagraniczni  

posiadający paszport kraju członkowskiego Unii Europejskiej, spełniający kryteria wiekowe, 
reprezentujący kluby z województw: Podkarpackiego i Małopolskiego oraz posiadający 
licencje PZSzach. Licencje obowiązują zawodników oraz kluby, które reprezentują.  

 

5. System rozgrywek i tempo gry  

Tempo gry wynosi: 90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od 
początku partii. 

W zależności od liczby uczestników system szwajcarski 7-9 rundowy lub kołowy  
oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w każdej grupie rozgrywkowej.   

• D9, C9: rocznik 2012 i młodsi  

• D11, C11: rocznik 2010 i 2011  

• D13, C13: rocznik 2008 i 2009  

  
6. Harmonogram  

Data Godzina Działanie 

03.10.2021 16.00 – 20.00 Przyjazd zawodników. Kwaterowanie. 

03.10.2021 18.30 – 20.00 Kolacja. 

03.10.2021 20.30 Odprawa techniczna - Potwierdzenie uczestnictwa.  

04.10.2021 9.00  runda: I 

05.10.2021 9.00 oraz 15.00 runda: II, III 

06.10.2021 9.00  rundy: IV 

07.10.2021 9.00  runda: V 

08.10.2021 9.00 oraz 15.00 runda: VI, VII 

09.10.2021 9.00  runda: VIII 

10.10.2021 9.00  runda: IX 

10.10.2021 14.30 Zakończenie  



  
7. Zgłoszenia  

Zgłoszenia zawodników uprawnionych dokonują zainteresowane kluby w terminie do 
dnia 26.09.2021 bezpośrednio na adres organizatora reprezentowanego przez:   

- Dyrektora Turnieju, Pawła Zaskalskiego: p.zaskalski@pzszach.pl.  

Dokonując zgłoszenia należy podać:  

a) Nazwisko i imię zawodnika oraz rok urodzenia  

b) Przynależność klubową (zgodną z wpisem do CR)   

c) Zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia (także osób towarzyszących)   

  
8. Wpisowe i opłata klasyfikacyjno-rankingowa do mistrzostw  

a) Wpisowe: 60 zł  

b) Opłata klasyfikacyjno-rankingowa od zawodnika (zgodnie z KOF PZSzach): 20 zł  

c) Grupy: D9, D11, D13, C9, C11 i C13 zgłoszone są do FIDE. 

  

9. Zakwaterowanie i wyżywienie  

• Koszt zakwaterowania (pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny i TV) oraz 
wyżywienia od kolacji w dniu 03.10 do obiadu w dniu 10.10.2021r. (śniadania i kolacje 
w formie szwedzkiego stołu, obiad serwowany) wynosi:  

OW „Bystre” - Bystre 1, 38-606 Bystre 

pokoje 2, 3 i 4 osobowe: 7 dni * 110 zł = 770 zł  

pokoje 1 osobowe: 7 dni * 150 zł = 1050 zł  

• Zawodnicy oraz osoby towarzyszące będą miały do dyspozycji nieodpłatną możliwość 
wypicia kawy i herbaty. Osoby dojeżdżające na rundy mogą skorzystać z obiadów w 
Ośrodku w cenie 25zł. Należy je zamówić przy zgłaszaniu uczestnictwa w Mistrzostwach. 

  

10. Finansowanie  

Opłatę startową i klasyfikacyjno-rankingową oraz koszty zakwaterowania i 
wyżywienia pokrywają bezpośrednio jednostki delegujące – kluby. W/w opłaty należy 
dokonać w całości do dnia 28.09.2021 przelewem na konto Podkarpackiego 
Związku Szachowego:  

 

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 

12 9096 0004 2012 0082 3739 0001 

 

podając w tytule dopisek „EMPJ Bystre 2021” i nazwiska osób, których dotyczy. Ośrodek 
oferuje ograniczoną liczbę pokoi każdego typu. Decyduje kolejność zgłoszeń!  

  
11. Nagrody  

a) Zawodnicy, którzy uzyskają awans do rozgrywek finałowych otrzymają puchary  

b) Zdobywcy 6 pierwszych miejsc otrzymają nagrody i dyplomy  

c) Wszyscy zawodnicy w grupach D9 i C9 otrzymają dyplomy uczestnictwa  

Prawo udziału w rozgrywkach finałowych uzyskują:  

• w grupach D9 i C9 - po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników  
• w pozostałych grupach - po 4 najlepszych zawodniczek i zawodników 
• awansu nie uzyskują uczestnicy, którzy nie ukończą turnieju!    

  
12. Do dyspozycji uczestników  

- boiska do piłki nożnej, siatkówki, badmintona  

- stoły do ping-ponga, piłkarzyki,  

 

13. Bezpłatne imprezy towarzyszące  

- turniej szachów błyskawicznych  

- mecz piłki nożnej (w zależności od pogody)  

- indywidualny turniej tenisa stołowego  

  



14. Uwagi końcowe  

a) Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż  30 
minut od regulaminowego rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.  

b) W Mistrzostwach 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.  

c) Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach wyłącznie pod opieką uprawnionej osoby 
dorosłej, wskazanej w trakcie rejestracji.  

d) Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujący.  

e) Biuro zawodów: OW „Bystre” czynne 03.10.2021 od godziny 16.00 do 20.00.  

f) Sprawy nie ujęte w komunikacie organizacyjnym określają: „Wytycznymi w sprawie 
organizacji i przebiegu w roku 2021 zawodów Polskiego Związku Szachowego w 
szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim” 

g) Ostateczna interpretacja komunikatu organizacyjnego należy do Dyrektora Turnieju. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

k) Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne 
osoby. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników 
wyłącznie 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. 

  
 

Dyrektor Turnieju 

Paweł Zaskalski  

Sędzia główny 

Krzysztof Skiba  

  

  

  

  


