
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 

DO LAT 16 i 18 NA ROK 2011   

Z MECENATEM  

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MARKA SOWY 

 

1/ ORGANIZATOR: 

Uczniowski Klub Sportowy przy SP 8 Chrzanów i Małopolski Związek Szachowy   

na zlecenie Polskiego Związku Szachowego. 

Dyrektor zawodów: Marian Sadzikowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Chrzanowie,      

          kierownik sekcji szachowej UKS przy SP 8 Chrzanów. 

tel. kom 600137604, tel/fax (32) 6233766 w godz. 10:00 – 15:00 

adres koresp.: 32-500 Chrzanów, Pogorska 8 c, e-mail dyrektor_sp8@op.pl 

 

2/ PATRONAT HONOROWY: 

Poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun 

Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy 

Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit 

Senator RP Stanisław Bisztyga 

Prezes Małopolskiego Związku Szachowego Jan Kusina 

 

3/TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: 

a) 05.03.-12.03.2011 r - Dom Wczasowy ,,U Aniołka” Murzasichle ul.Budzowa 48d , koło 

Poronina, powiat Zakopane, woj.małopolskie.  

b) Przyjazd zawodników w dniu 04.03.2011, w godzinach 14.00 - 20.00. Odprawa techniczna 

o godzinie 20.30. Obecność kierowników ekip lub zawodników na odprawie obowiązkowa. 

Brak potwierdzenia na odprawie technicznej skutkuje niedopuszczeniem do zawodów 

zgodnie z regulaminem mistrzostw. 

c) Organizator może zapewnić dojazd do ośrodka z: przystanku PKS w Murzasichle,  

z przystanku PKS z Zakopanego oraz z Krakowa. Opłatę i godzinę odjazdu z ww. miejsc 

należy uzgodnić bezpośrednio z dyrektorem zawodów, tel. kom. 600137604.  

 

4/UCZESTNICTWO: 

Lista uprawnionych zawodników znajduje się na stronie PZSzach http://www.pzszach.org.pl  

 

5/ WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Warunkiem udziału w zawodach jest : 

a) terminowe zgłoszenie zawodnika do organizatora (list, e-mail) do dnia 02 lutego 2011 r. na 

załącznikach regulaminowych PZSzach.  

b) opłata wpisowego w wysokości 110 zł (z wliczoną opłatą klasyfikacyjno-rankingową) na 

konto Polskiego Związku Szachowego do 18 lutego 2011 r. 



Polski Związek Szachowy, nr konta  bankowego Bank BPH S.A.  

34 1060 0076 0000 3200 0071 8184  

Lista zgłoszonych zawodników będzie potwierdzana na stronie: http://www.chessarbiter.com  

 

 6/ TERMINARZ TURNIEJU: 

04.03.2011 - piątek  Przyjazd uczestników do godz. 2000 Odprawa o godz. 2030  

05.03.2011 - sobota  Runda I o godz. 930 . Uroczyste otwarcie mistrzostw 20.00 

06.03.2011 - niedziela  Runda II o godz. 930 .  

07.03.2011 - poniedziałek  Runda III o godz. 900 . Runda IV o godz. 1530  

08.03.2011 - wtorek  Runda V o godz. 930  

09.03.2011 - środa  Runda VI o godz. 930  

10.03.2011 - czwartek  Runda VII o godz. 930  

11.03.2011 - piątek  Runda VIII o godz. 930  

12.03.2011 - sobota  Runda IX o godz. 930.Zakończenie Mistrzostw o godz. 1530  

12/13.03.2011 – sobota/niedziela   Wyjazdy uczestników 

 

7/ ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:  

a) zamówienie warunków pobytu u organizatora do dnia 02 lutego 2011 r. ( tel./e-mail)  

b) opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy wnosić przelewem do dnia 02.02.2011 r. 

(min. 30% należnej kwoty) na n/w konto. Pozostałą część do 18.02.2011 r. również 

przelewem. Na miejscu nie ma możliwości wpłat gotówkowych za pobyt oraz wpisowego. 

UKS przy SP 8 Chrzanów, Nr konta bankowego ING Bank Śląski:  

54 1050 1302 1000 0022 9083 9964 

c) miejsce turnieju i noclegów można obejrzeć na stronie: http://www.uaniolka.com    

d) liczba miejsc w Domu Wczasowym ,, U Aniołka ” (z salą gry) jest ograniczona i decyduje 

kolejność zgłoszeń. Pozostałe miejsca noclegowe w odległości 50-200 m. 

e) cena  pokoju jednoosobowego  z wyżywieniem wynosi 95 zł za dobę 

f) cena pokoju dwuosobowego z wyżywieniem wynosi 150 zł za dobę (75 zł/osobodzień) 

g) cena pokoju trzyosobowego z wyżywieniem wynosi 216 zł za dobę (72 zł/osobodzień) 

h) w każdym pokoju łazienka, TV, stolik, szafki, łóżka pojedyncze, centralne ogrzewanie. 

Internet w budynku i w większości pokoi. Standard wysoki. Śniadanie i kolacja stół szwedzki, 

obiad podawany.  

i ) zamówienia na innej wielkości pokoje do uzgodnienia z organizatorem 

j) oferta w ramach opłaconego pobytu: 

• Wejścia na kryty basen w ośrodku 

• Siłownia, tenis stołowy 

• Jednodniowe wypożyczenie sprzętu narciarskiego 

• Wycieczka do Zakopanego lub w okolice 



• Ogniska z góralską częścią artystyczną 

• W czasie rundy kawa i herbata dla osób towarzyszących, napój i ciastko dla 

zawodników. 

j) za dopłatą: wyciągi narciarskie (50 m od ośrodka), sauna, automaty do gier, cymbergaj. 

k) bufet, kawiarnia z kominkiem 

l) można zamówić pobyt do śniadania w dniu 13 marca 2011 r. 

 

8/ SYSTEM ROZGRYWEK: 

Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie IX rund.  

Sędzią głównym jest IA Zenon Chojnicki – tel. kom. 0608299128, e-mail: 

zchojnicki1@poczta.onet.pl 

 

9/ TEMPO GRY: 

Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na pozostałe posunięcia + 30 sekund na 

posunięcie od początku partii. 

 

10/ NAGRODY: 

We wszystkich grupach medaliści otrzymają puchary, medale, a zdobywcy miejsc I-VI 

dyplomy i nagrody finansowe (I-800zł,II-500zł,III-400zł,IV-200zł,V-100zł,VI-100zł). 

Nagrody specjalne: trenerzy medalistów (100 zł), najlepszy nienagrodzony zawodnik z 

młodszego rocznika (100zł). Zawodnicy za miejsca VII-X otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

11/ UWAGI KOŃCOWE: 

a) Za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada 

jednostka delegująca.  

b) Opiekę nad uczestnikami sprawują pełnoletni opiekunowie.  

   Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw zawodnika niepełnoletniego jest złożenie przez 

opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie   

mistrzostw. 

c) Zachowanie niezgodne z etyką sportowca i regulaminem obiektu (np. spożywanie alkoholu 

przez zawodników) będzie karane wydaleniem z ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu.  

d) Każdy Wojewódzki Związek Sportowy otrzyma identyfikator upoważniający do wejścia na 

salę gry wskazanego przedstawiciela-obserwatora. 

d) Inne sprawy, nie ujęte w niniejszym komunikacie, określa Regulamin Mistrzostw Polski 

Juniorów Polskiego Związku Szachowego. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych 

zmian w komunikacie. 

Zenon Chojnicki   Marian Sadzikowski 

Sędzia główny  Dyrektor Zawodów 



 


