
 

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

 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA 

III DOLNOŚLĄSKIEJ  LIGI JUNIORÓW 

 

Pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie 

 

 

 

1. ORGANIZATOR 

Na zlecenie Dolnośląskiego Związku Szachowego we Wrocławiu organizatorem jest UKS 

GIECEK Radków przy pomocy partnerów: Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 

w Radkowie i Gminy Radków. 

Kierownik zawodów – Kazimierz Szydełko tel. 695 707 593 e-mail: 

kazimierz.szydeko@neostrada.pl 

Sędzia główny – Sławomir Machlowski tel.503 130 515 e-mail: smach@vp.pl 

 

2. TERMIN I MIEJSCE 

01.- 03.04.2016 rok  Radków ul. Kolonia Leśna 2  (Ośrodek CHRIS nad Zalewem Radków) 

 

3. UCZESTNICTWO 

Zgodnie z Regulaminem  III DLJ z dnia 16.02.2016 rok,  drużyny 6-osobowe. 

Wszyscy zawodnicy z drużyny muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach. 

 

4. SYSTEM  ROZGRYWEK 

System szwajcarski na dystansie 7 rund.  Tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika. 

 

5.WPISOWE 

Wpisowe do rozgrywek wynosi 80 zł za pierwszą drużynę, 40 zł za kolejne drużyny z klubu. 

 

6. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE, SALA GRY 

 

Sala gry, zakwaterowanie i wyżywienie w jednym miejscu na Ośrodku Wypoczynkowym 

„CHRIS” w Radkowie ul. Kolonia 

Leśna 2 (Nad Zalewem Radków u 

podnóża Gór Stołowych). Pokoje 

2, 3 i 4 osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, internet wi-fi  oraz w 

gniazdku w pokojach, miejsce 

ogrodzone z zapleczem 

sportowym i placem zabaw. 

 

Koszt pobytu od kolacji 01.04. do 

obiadu 03.04.wynosi 150zł za dwa 

pełne dni od osoby (tj. 75 zł 

osobodzień za zakwaterowanie i 

wyżywienie). 

Organizator przygotował kilka pokoi 1 osobowych w cenie 100 zł za osobodzień tj. 200 zł za 

cały pobyt od kolacji 01.04. do obiadu 03.04.;  decyduje kolejność zgłoszeń.  

Rezerwacje na zakwaterowanie i wyżywienie proszę składać do kierownika zawodów adres  

e-mail z podaniem wariantu zakwaterowania do dnia 25.03.2016r. 
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Należność za wpisowe, zakwaterowanie i wyżywienie należy wpłacić przelewem do dnia 

25.03.2016 roku na konto  UKS GIECEK Radków, ul. Handlowa 11, 57-420 Radków,      

Bank Pekao S.A. Nr 15 1240 1965 1111 0010 6373 4408 z dopiskiem „ III DLJ ”. 

 

7. ZGŁOSZENIA 

Wstępny udział drużyn bez podania składów proszę zgłaszać do kierownika zawodów i biura 

DZSzach do dnia 20.03.2016 r. Zgłoszenia imienne ze składem podstawowym 6-osobowym 

i maksymalnie 4 zawodnikami rezerwowymi przyjmuje sędzia główny Sławomir Machlowski 

e-mail: smach@vp.pl i biuro DZSzach e-mail: biuro@dzszach.pl w nieprzekraczalnym 

terminie 5 dni przed I rundą tj. 27.03.2016 r. 

Drużyna  składa się z dwóch juniorów starszych  (ur.1998 r. lub młodszy), 2 juniorów 

młodszych (ur.2002 r. lub młodszy), juniorki starszej (ur. 1998 r. lub młodsza) i juniorki 

młodszej (ur. 2002 r. lub młodsza). 

W każdym meczu może wystąpić jeden zawodnik nie należący do danego klubu. 

Zgłoszenia drużyn  wypełniają upoważnieni przedstawiciele klubów. 

Skład drużyn wg kolejności szachownic z podaniem imienia, nazwiska, pełnej daty urodzenia, 

 podania kapitana drużyny i opiekuna pełnoletniego z numerem telefonu komórkowego. 

 

8. NAGRODY, AWANSE 

Puchary,  medale i drobne upominki dla trzech pierwszych drużyn. Dyplomy dla wszystkich 

drużyn. Nagrody finansowe dla trzech najlepszych na 6 szachownicach wysokość uzależniona 

jest od ilości startujących drużyn i uzyskanego wpisowego. 

Upominek (pamiątka) dla każdej  drużyny która nie zmieści się na podium.  

Zwycięska  drużyna awansuje do II LIGI. W przypadku niemożności udziału lub rezygnacji 

prawo awansu przechodzi na następną drużynę. 

 

9. PROGRAM ZAWODÓW 

 

01.04. (piątek) od  15 – 17,30 przyjazdy, zakwaterowanie.  Kolacja  17,30 . 

18,30 odprawa techniczna i około 18,45  I runda. 

 

02.04. (sobota) otwarcie zawodów 8,50, Runda II - 9,00, Runda III -11,10, Runda IV – 15,00 

Po kolacji zawody sportowe  ( turniej piłkarski lub inny) i ognisko. 

 

03.04. (niedziela)    Runda V – 9,00   i    VI runda - 11,10,  

Runda VII - 14,30, zakończenie około 16,45. 

 

Posiłki:  Śniadania 7,30,  Obiad – 13,00,  Kolacja 17,30 

 

10. UWAGI KOŃCOWE 

W turnieju obowiązują aktualne przepisy  gry FIDE.                                                  

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Uczestnicy uzyskują prawo do 30% zniżki wpisowego do Memoriału Rubinsteina w 2016 r. 

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatorów. 

Obowiązuje REGULAMIN III  LIGI Dolnośląskiej z dnia 16.02.2016 roku. 
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