
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW STREFY LUBUSKO – DOLNOŚLĄSKIEJ

W SZACHACH (9, 11, 13 LAT)
SULĘCIN, 16 – 22.10.2022

I. Organizator
Lubuski Związek Szachowy

II. Cel zawodów
 wyłonienie zawodników awansujących do finałów Mistrzostw Polski Młodzików do 10 lat

i finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych do 12 i 14 lat.
 popularyzacja szachów i podnoszenie poziomu sportowego
 umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych rankingów i kategorii szachowych

III. Termin i miejsce
16 – 22.10.2022, ośrodek Kormoran – Sulęcin, ul. Daszyńskiego 57

IV. Program zawodów:
16.10 (niedziela) od godz. 16.00- przyjazd i rejestracja zawodników.
Kolacja w godz. 18.00 – 20.00.
Odprawa techniczna o godz. 20:00 na sali gry.
Zawody odbędą się na dystansie 7 - 9 rund, w układzie (przy 9 rundach): 2,1,2,1,2,1.
Rundy poranne o godz. 9.00, popołudniowe o godz. 15.00.
Zakończenie zawodów 30 minut po zakończeniu ostatniej partii.

V. Warunki uczestnictwa
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
kryterium  wieku  i  warunki  zawarte  w  wytycznych  zamieszczonych  na  stronie
https://ssm.insp.waw.pl/file/1529, reprezentujący województwo lubuskie lub dolnośląskie.

VI. System rozgrywek:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego.
Awans do rozgrywek finałowych w 2023 roku uzyskują:
 w grupach do 9 lat po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników,
 w pozostałych grupach po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy,
awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

VII. Tempo gry:
90 minut + 30 sek./pos. na partię dla zawodnika.

VIII. Sędziowanie:
Sędzia główny zawodów –FA Tomasz Sowa
W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
Zawodnik,  który  pojawi  się  przy  szachownicy  z  opóźnieniem większym niż  15  minut  w
stosunku do czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
W zawodach 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.

IX. Finansowanie:

Wpisowe do zawodów wynosi 60 zł oraz opłatę rankingową 20 zł, płatne przed rozpoczęciem

zawodów na konto organizatora: 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie i kolacja - szwedzki stół, obiad - serwowany)
wynosi: 6 x 155zł = 930zł

https://ssm.insp.waw.pl/file/1529


Zakwaterowanie w domkach 2 + 2 o wysokim standardzie, lub w apartamentach 2 + 2 i 2 +
3

Koszty  wpisowego,  zakwaterowania  i  wyżywienia  opłacić  należy  przelewem  na  konto
LZSzach: 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799

X. Zgłoszenia:
Zgłoszenie udziału zawodnika prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
agnieszkaowl@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23.09.2022. Zgłoszenie
powinno  zawierać  informacje  na  temat  zakwaterowania  i  wyżywienia  zawodników  oraz
opiekunów. Warunkiem rezerwacji pobytu zawodników jest wpłata zaliczki w wys. 400 zł,
lub całości kwoty do dnia 23.09.2022
Kierownik zawodów – Robert Rogala, tel. 534452313, rrogala3@gmail.com.

XI. Nagrody:
Puchary dla trzech najlepszych graczy w każdej z grup.
Dyplomy i  nagrody rzeczowe dla osób awansujących do rozgrywek finałowych w każdej
grupie wiekowej.

XII. Inne sprawy organizacyjne
Uczestnicy turnieju mają prawo do bezpłatnego korzystania z basenu i sauny znajdujących
się na terenie ośrodka.
Zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką rodziców, lub wskazanych przez
nich opiekunów.
Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na

przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, 

sprawozdawczość DZSzach, LZSzach, PZSzach i MSiT wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań

Organizatorów i Partnerów Turnieju
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