
 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

Mistrzostw Województwa Opolskiego Juniorów  

na rok 2018 

 

 

 

1. Organizatorzy 

Opolski Związek Szachowy 

UKS Gekon NYSA 

2. Cele 

Popularyzacja szachów wśród najmłodszych. 

Umożliwienie kontaktów sportowych dzieci i młodzieży. 

Wyłonienie najlepszych szachistów Opolszczyzny. 

3. Miejsce 

Miejski Dom Kultury, ul. Wałowa 7, Nysa 

4. Warunki uczestnictwa 

W mistrzostwach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy będący członkami klubów 

zarejestrowanych w OZSzach, posiadający licencję PZSzach, a ich kluby opłaconą składkę za rok 

2018. 

Opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł (przed zawodami). 

Terminowe zgłoszenie do turnieju oraz potwierdzenie udziału w dniu rozpoczęcia imprezy. 

5. Termin mistrzostw 

6.10 – rundy 1-4 

7.10 – rundy 5-7 

Rejestracja zawodników do godz. 9.30 w dniu 6.10. Początek pierwszej rundy o godz. 10.00.  

Zawodnicy spóźnieni mogą być dopuszczeni do mistrzostw od II rundy. 

 

Organizatorzy dopuszczają możliwość skrócenia tempa gry oraz zakończenia 

zawodów w jeden dzień, w zależności od liczby uczestników w poszczególnych 

grupach wiekowych. 

 

6. Grupy wiekowe 

a/ do 10 lat - roczniki 2008 i młodsi 

b/ do 12 lat - roczniki 2006/07 

c/ do 14 lat - roczniki 2004/05 

d/ do 16 lat - roczniki 2002/03 

e/ do 18 lat - roczniki 2000/01 

 

7. System rozgrywek i tempo gry 

System szwajcarski 7 rund lub kołowy (w zależności od liczby uczestników). W przypadku niskiej 

frekwencji organizator dopuszcza połączenie grup dziewcząt i chłopców lub sąsiednich roczników 

– z zachowaniem odrębności przy tytułach i nagrodach. 

Tempo gry: po 60 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii. 



 

 

 

 

 

 

8. Nagrody 

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych – zarówno dziewcząt jak i chłopców – otrzymują 

tytuł MISTRZA/MISTRZYNI województwa opolskiego na rok 2018 oraz puchar. 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w grupie otrzymują medale i dyplomy. 

9. Zgłoszenia 

Zgłoszenia w terminie do 5.10.2018 r. przyjmuje K. Szcześniak, tel. 694 740 800, mail 

gekon@onet.com.pl lub W. Taboła, tel. 660 661 025. 

 

Zawodnicy niezgłoszeni w ww. terminie mogą nie zostać dopuszczeni do gry. 

 

10.  Ustalenia końcowe 

W turnieju obowiązują przepisy gry Kodeksu Szachowego PZSzach. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego komunikatu. 

 

Organizator nie zapewnia opieki dzieciom, lecz odpowiada jedynie za merytoryczną 

część przedsięwzięcia. W związku z powyższym dzieci powinny przebywać przez cały 

czas pod opieką osoby dorosłej. 


