
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Juniorów do lat 9, 11, 13, 15, 17, 19 w szachach

komunikat organizacyjny

I  ORGANIZATOR

• Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
• UKS „Trzydziestka” w Olsztynie

II  CEL

• Wyłonienie medalistów województwa w grupach wiekowych
• Wyłonienie zawodników uprawnionych do udziału w Eliminacjach do MPM i OOM.
• Uzyskanie i podwyższenie kategorii szachowych. 

III  TERMIN I MIEJSCE

Zawody rozegrane zostaną w dniach 31.05-3.06.2018 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. 
Mikołaja Kopernika w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37. 

IV  SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

• Zawody rozegrane zostaną w grupach wiekowych do lat 9, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-17 
lat, 18-19 lat osobno dla dziewcząt i chłopców.

Grupa uczestnicy  Adres serwisu turniejowego na chessarbitrze

C9 chłopcy rocznik 2009 i młodsi http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2080/ 

D9 dziewczęta rocznik 2009 i 
młodsze

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2086/ 

C11 chłopcy rocznik 2007 i 2008 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2081/ 

D11 dziewczęta rocznik 2007 i 2008 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2087/ 

C13 chłopcy rocznik 2005 i 2006 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2082/ 

D13 dziewczęta rocznik 2005 i 2006 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2088/ 

C15 chłopcy rocznik 2003 i 2004 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2083/ 

D15 dziewczęta rocznik 2003 i 2004 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2089/ 

C17 chłopcy rocznik 2001 i 2002 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2084/ 

D17 dziewczęta rocznik 2001 i 2002 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2090/ 

C19 chłopcy rocznik 1999 i 2000 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2085/ 

D19 dziewczęta rocznik 1999 i 2000 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2091/ 

• Zgodnie z wytycznymi PZSzach  przy niskiej frekwencji łączone będą sąsiednie grupy wiekowe 
lub grupy dziewcząt i chłopców w turnieje kołowe. Planuje się turnieje szwajcarskie 7-rundowe 
albo turnieje kołowe.

• Turnieje we wszystkich  grupach zgłoszone do oceny rankingowej FIDE
• Obowiązują przepisy gry FIDE.
• Remis przed 30 posunięciem wymaga asysty sędziego.
• Dopuszczalne spóźnienie na rundę - 30 minut (nie dotyczy 1 rundy, gdzie trzeba być osobiście 

najpóźniej o 14:30 inaczej zostanie się wykreślonym z turnieju, a ewentualny udział od II rundy 
uzależniony będzie od możliwości technicznych).

• Obowiązuje prowadzenie zapisu partii.
• Tempo gry 60 minut na partię + 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
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V  UCZESTNICY

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zarejestrowani w Centralnym Rejestrze PZSzach 
w województwie warmińsko-mazurskim oraz posiadający licencję zawodniczą PZSzach. 
Odpowiednie formularze dotyczące rejestracji w CR oraz uzyskania licencji są na stronie PZSzach. 
W przypadku braku rejestracji lub licencji wypełnione skany formularzy wraz z potwierdzeniem 
odpowiednich opłat należy przesłać na email administratora wojewódzkiego Centralnego Rejestru 
agu1@o2.pl  do 19.05.2018r.

VI  OPŁATY STARTOWE

Do lat 9 - 25 zł, pozostałe grupy - 30 zł.
Dodatkowo obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa - 15 zł (w kołowce 5-rundowej -10 zł).

VII  PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

W kołówce dla połączonych grup w celu ustalenia miejsca tworzona jest tabela dla każdej 
grupy oddzielnie.
Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje:
a) w turniejach rozgrywanych systemem szwajcarskim:

• Buchholz skrócony
• Buchholz pełny
• Berger

b) w turniejach rozgrywanych systemem kołowych (w wyodrębnionej tabeli grupy):
• Berger
• wynik bezpośredniej partii
• liczba zwycięstw

c) W przypadku nie ustalenia kolejności miejsc 1-3 według powyższych kryteriów zarządza się 
dogrywkę. Białe otrzymują 6 minut, czarne 5 minut, białe muszą wygrać, zwycięzca losowania 
wybiera kolor bierek.

VIII  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

• Za miejsca I-III w każdej grupie przewidziane są medale, za miejsca I-VI dyplomy.
• Zawodnicy, którzy zajmą czołowe miejsca otrzymają dofinansowanie na pokrycie kosztów 

udziału w Eliminacjach do MPM i OOM (grupy do lat 9, 11, 13) oraz Półfinałach MPJ (grupy do
lat 15 i 17).Wysokość dofinansowania ustali Zarząd WMZSzach.

• Uprawnienia gry w Eliminacjach Strefowych do MPM i OOM uzyskuje po 12 zawodników 
w grupach wiekowych do lat 9, 11, 13.

IX  ZGŁOSZENIA 

Zawodnicy zgłaszają się do właściwej grupy turniejowej poprzez serwis ChessArbiter.
Termin zgłoszeń do 19.05.2018.

X  ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Noclegi w Bursie nr 1 w miejscu zawodów, cena noclegu:
• miejsce w pokoju 3 osobowym z łazienką  - 36 zł
• miejsce w pokoju 2 osobowym z łazienką - 44 zł
• miejsce w pokoju 3 osobowym bez łazienki lub 2 osobowym  z umywalką - 30 zł.
• w przypadku zamówienia noclegów nie dającego pełnej obsady pokoju organizator zastrzega 

sobie prawo dokwaterowania osób stosownie do potrzeb.
Wyżywienie w stołówce Bursy nr 1, ceny posiłków:
• śniadanie - 12 zł,
• obiad - 16 zł,
• kolacja - 12 zł.
Wypełniony Formularz zamówień  należy wysłać na email bogdanjezak@o2.pl do 19.05.2018.

mailto:bogdanjezak@o2.pl
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XI  PROGRAM TURNIEJU

Sprawy organizacyjne (kwaterowanie, opłaty, kartki, potwierdzenia udziału itd) u kierownika 
turnieju w holu szkoły w godzinach 11:00-13:50.
Obiad pierwszego dnia godz. 14:00.
O godz. 14:30 - niepotwierdzeni zawodnicy zostaną wyczytani przez sędziego i usunięci z list 
startowych, a ewentualny udział od II rundy uzależniony będzie od możliwości technicznych. 
W turnieju szwajcarskim można wziąć udział nawet w jednej rundzie.
Śniadania – godz.8:30, obiady - 13:30, kolacje – 18:00.

Liczba rund
Termin

7 rund
od  7 zawodników

6 rund
3-4 zawodników

5 rund
5-6 zawodników

czwartek 15:00 I I I

czwartek 18:30 II - -

piątek 10:00 III II II

piątek 15:00 IV III III

sobota 10:00 V IV IV

sobota 15:00 VI V V

niedziela 10:00 VII VI

XII  USTALENIA KOŃCOWE

a) Kierownik zawodów - Bogdan Jeżak, sędzia główny - Andrzej Gula, sędziowie asystenci zostaną
podani na odprawie technicznej

b) Sprzęt do gry zapewnia organizator.
c) Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych. Opiekun składa 

czytelny podpis na liście potwierdzającej udział.
d) W razie stwierdzenia podejrzenia użycia przez zawodnika alkoholu organizator oraz sędzia 

główny mają prawo zażądać, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na obecność 
alkoholu w organizmie. Pozytywny wynik lub brak zgody na badanie powoduje dyskwalifikację 
zawodnika i nie uwzględnienie zawodnika w tabeli wyników turnieju.

e) Zawodnicy powinni przekazać telefony komórkowe i inne urządzenia opiekunom. Dopuszcza się
posiadanie permanentnie wyłączonego telefonu w oddzielnej torbie na stałe odłożonej 
w wyznaczonym przez sędziego miejscu.

f) Kibice muszą mieć wyłączone dźwięki w telefonach pod groźbą zakazu wstępu na salę gry.
g) Na sali gry obowiązuje zakaz rozmów podczas gry.  Wszelkie rozmowy należy ograniczyć do 

niezbędnego minimum.
h) Fotografować można przez  pierwsze 5 minut od rozpoczęcia rundy.
i) Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
j) Wpisowe można wpłacić na konto WMZSzach:

Credit Agricole: 22 1940 1076 3085 3997 0000 0000 lub opłacić gotówką.
k) Za noclegi i wyżywienie opłaty  gotówką u kierownika turnieju.
l) Organizator zastrzega sobie prawo do korekty i interpretacji komunikatu.

sędzia główny zawodów
Andrzej Gula

kierownik zawodów
Bogdan Jeżak


