
Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików

1. ORGANIZATOR

Śląski Związek Szachowy

2. WSPÓŁORGANIZATOR

Urząd Miasta w Piekarach Śląskich

Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich

3. CEL TURNIEJU

- wyłonienie Mistrzów Młodzików 

- popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży województwa śląskiego i opolskiego

- umożliwienie zawodnikom podniesienia swoich kategorii szachowych

4. TERMIN I MIEJSCE GRY

a)  13 – 15 września 2019 r.
b)  Centrum Kultury Andaluzja Piekary Śląskie ul. Oświęcimska 45

5. SYSTEM ROZGRYWEK

a) Indywidualny turniej szachowy grany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
b) Tempo gry: 30 minut plus 30 sekund za każdy ruch dla zawodnika
c) W ramach mistrzostw rozegrane zostaną dwa turnieje:

 dziewczęta z rocznika 2009, 2010, 2011;
 chłopcy z rocznika 2009, 2010, 2011

d) Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami FIDE i PZSzach

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

a) Uczestnictwo  w  zawodach  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  zawodnika  (zgody
rodzica)  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  (w  tym  gromadzenie,  przetwarzanie  i
przekazywanie),  a  także  na  wprowadzenie  ich  do  systemów  informatycznych  w  ramach
realizacji zadania zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r  o ochronie danych osobowych
Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1000z  późn.  zm.  Zgoda  rodzica  dotyczy  również  wszelkich  zdjęć  i
materiałów filmowych z udziałem zawodnika, umieszczaniem ich na stronach internetowych



zgodnie z art.  81 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

b) Prawo gry posiadają wyłącznie juniorzy z roczników: 2009, 2010, 2011 posiadający licencję PZSzach,
należący do klubów zrzeszonych w Śląskim Związku Szachowym lub Opolskim Związku Szachowym
c) Do turnieju  zostaną  dopuszczeni  juniorzy  zgłoszeni  przez  KLUB do  10  września  2019  r. na  adres  

Sędziego Głównego Rafała Farona, e-mail: rafal.faron@op.pl oraz do wiadomości jkocela@op.pl
d) W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, rok urodzenia, klub. 
e) Opłata  startowa  do  turnieju  wynosi  30,00  zł  opłatę  wnosi  przelewem  wyłącznie  klub  do  dnia  9
września 2019 r. na konto Śląskiego Związku Szachowego 

BGŻ S.A. Oddział w Zabrzu  nr  54 2030 0045 1110 0000 0236 8940

podając w tytule wpłaty: MMM oraz  kogo dotyczy.

e) Każdy KLUB zobowiązany jest potwierdzić organizatorowi wcześniejsze zgłoszenie do godz. 9.30 w dniu 
13 września 2019 r. na sali gry.

f) Organizator nie będzie przyjmował na sali gry dodatkowych zgłoszeń oraz opłaty startowej od osób
fizycznych.

7. HARMONOGRAM  TURNIEJU

Piątek, 13 września 2019 r. Sobota, 14 września 2019 r. Niedziela, 15 września 2019 r.

Potwierdzenie udziału – do godz. 9.30

Runda I  – godz. 10.00

Runda II – godz. 12.15

Runda III – godz. 9.00

Runda IV – godz. 11.15

Runda V  – godz. 13.45

Runda VI – godz. 9.00

Runda VII – godz. 11.15

Zakończenie turnieju – godz. 13.45

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary, medale, a za miejsca 1-6 dyplomy. 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Za opiekę i bezpieczeństwo juniorów podczas turnieju odpowiadają rodzice i opiekunowie.
b) 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 kwesti propozycji remisowych własnych czy partnerów.

c) Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych, tabletów, laptopów oraz 
        innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

• dla zawodników – przegrania parti

• dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

d) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.

Prezes Zarządu
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