
Mistrzostwa Województwa Opolskiego 

młodzików i juniorów w szachach szybkich na rok 2017 

………………………………………………………………………….. 

Otwarte Mistrzostwa Publicznej Szkoły Podstawowej  

nr 15 w Opolu im. Królowej Jadwigi 

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y  
 

1. Organizatorzy. 

Opolski Związek Szachowy 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu im. Królowej Jadwigi 

2. Cele. 

Popularyzacja szachów wśród najmłodszych. 

Wyłonienie najlepszych szachistów województwa opolskiego oraz PSP 15 w Opolu. 

3. Miejsce. 

PSP 15 w Opolu ul. Małopolska 20 

4. Warunki uczestnictwa. 

W mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy będący członkami klubów zarejestrowanych w 

OZSzach, posiadający licencję PZSzach., (w/w  warunki nie dotyczą grup wiekowych a-b-c-d). 

Opłata startowa wynosi 20 zł, płatna przed zawodami. 

5. Termin zawodów. 

Sobota 10 czerwca 2017 r.  

Potwierdzenie obecności zawodników (zgłoszonych zgodnie z pkt. 9) w godz. 9
30

 - 9
45.  

Początek pierwszej rundy ok. godz. 10.  

6. Grupy wiekowe. 

a/ do  8  lat - rocznik  2009 i młodsi 

b/ do 10 lat - rocznik  2007 i młodsi 

c/ do 12 lat - rocznik  2005 i młodsi 

d/ do 14 lat - rocznik  2003 i młodsi 

e/ do 16 lat - rocznik  2001 i młodsi 

f/  do 18 lat - rocznik  1999 i młodsi 

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 10 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii. 

8. Nagrody. 

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych – zarówno dziewcząt, jak i chłopców – uzyskają tytuł MISTRZA / 

MISTRZYNI Województwa Opolskiego na rok 2017 oraz puchar. 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w grupie otrzymują medale i dyplomy. 

Ponadto puchary i medale otrzymają najlepsi reprezentanci PSP 15 w grupach a-b-c-d 

9. Zgłoszenia. 

Zgłoszenia do dnia 07.06.2011r. przyjmuje Waldemar Taboła e-mail: wtabola@gmail.com 

Zawodnicy nie zgłoszeni w w/w terminie mogą być nie dopuszczeni do gry. 

Organizator nie zapewnia opieki dzieciom, odpowiada jedynie za merytoryczną część przedsięwzięcia. 


