Komunikat Organizacyjny
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych
2017

1. Cel zawodów





Popularyzacja szachów w województwie wielkopolskim
Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce
Wyłonienie Mistrzów Wielkopolski Juniorów w kategorii dziewcząt i chłopców
Umożliwienie podwyższenia kategorii szachowych i rankingu FIDE

2. Organizator



Wielkopolski Związek Szachowy
Fundacja Pomocy Socjalnej „Pomost”

3. Dofinansowanie


Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych są dofinansowane przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego

4. Termin i miejsce






Skorzęcin, 18-22 czerwca 2017 r.
Ośrodek Wypoczynkowy Zbyszko i Karolinka, 62-300 Witkowo, Skorzęcin, ul. Aleja Handlowa
Przyjazd i potwierdzenie startu: 18 czerwca od godz. 8:00 do 9:30
Odprawa techniczna: godz. 9:30 – obecność co najmniej opiekuna obowiązkowa
Otwarcie zawodów: godz. 10:45

5. Uczestnictwo
Prawo startu w Mistrzostwach mają zawodnicy wyłonieni w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski
zgodnie z Zasadami awansów i dopuszczeń do finałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Mistrzostw
Międzywojewódzkich Juniorów w szachach klasycznych dostępny na stronie www.wzszach.poznan.pl.
Lista zawodników dopuszczonych do Mistrzostw na podstawie wniosków zostanie opublikowana na

stronie WZSzach w terminie do 31.05.2017.
Wnioski należy wysyłać na adres s.pieczewski@wzszach.poznan.pl do dnia 25.05.2017 r.
Lista uprawnionych do startu będzie dodatkowo dostępna na stronie www.wzszach.poznan.pl.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest:
- posiadanie legitymacji szkolnej oraz aktualnej licencji PZSzach
- potwierdzenie udziału zawodnika w biurze zawodów do rozpoczęcia odprawy technicznej
- złożenie w biurze zawodów przed odprawą techniczną lub sędziemu głównemu podczas odprawy
technicznej pisemnego oświadczenia wskazującego imiennie opiekuna dla każdego z zawodników
- przedstawienie dowodu wpłaty wpisowego przy braku potwierdzenia opłaty na liście startowej

6. Zgłoszenia
Warunkiem udziału w mistrzostwach jest:
a) terminowe zgłoszenie zawodnika do 25.05.2017 r. na adres mwj@wzszach.poznan.pl oraz w serwisie
turniejowym ChessArbiter.
C9 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2652/
C11 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2653/
C13 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2654/
C15 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2655/
C17 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2656/
D9 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2657/
D11 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2658/
D13 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2659/
D15 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2660/
D17 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2661/
b) opłacenie wpisowego w wysokości 55 zł (kwota zawiera opłaty rankingowe) na konto WZSzach w
terminie do 05.06.2017 r.
Lista zweryfikowanych zawodników będzie na bieżąco uzupełniana w serwisie turniejowym.

7. System rozgrywek
Mistrzostwa odbędą się w następujących kategoriach wiekowych, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt:
 C9 i D9 zawodnicy i zawodniczki urodzone w roku 2008 i młodsi
 C11 i D11 zawodnicy i zawodniczki urodzone w latach 2006-2007
 C13 i D13 zawodnicy i zawodniczki urodzone w latach 2005-2004
 C15 i D15 zawodnicy i zawodniczki urodzone w latach 2003-2002
 C17 i D17 zawodnicy i zawodniczki urodzone w latach 1999-2001
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy minimum 13 startujących.
W przypadku, gdy zgłosi się 10 lub mniej zawodników obowiązuje system kołowy bądź dwukołowy. Dla
grup, gdzie zgłosi się 11-12 zawodników, system określi sędzia główny zawodów.
Grupy C11, D11, C13, D13, C15, D15, C17, D17 zostaną zgłoszone do FIDE.

8. Tempo gry



Grupy C9 i D9 - 60 min. na zawodnika
Grupy C11, D11, C13, D13, C15, D15, C17, D17
- 90 min. na zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie.

9. Koszty uczestnictwa
Wpisowe (opłata: startowa + organizacyjna + rankingowa) w wysokości 55 zł należy opłacić na konto
bankowe:
Wielkopolski Związek Szachowy
60-791 Poznań ul. Reymonta 35

Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań: 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415
do dnia 5 czerwca 2017r.
Tytuł przelewu: MWJ 2017 + grupa + imię i nazwisko zawodnika
W przypadku wnoszenia opłaty za więcej niż 1 zawodnika należy pełen wykaz zawodników przesłać na
adres: mwj@wzszach.poznan.pl
Koszt zakwaterowania i wyżywienia:
Ośrodki Wypoczynkowe Zbyszko i Karolinka: pokoje i domki 2-3-4 osobowe z łazienką 85 zł od osoby x 4 dni = 340 + obiad 18 czerwca = 360 zł (zakwaterowanie 45 zł, wyżywienie 40 zł
/obiad 20 zł, śniadanie i kolacja po 10 zł/).
REZERWACJA DO 5.06.2017 r.
Rezerwacja noclegów i wyżywienia: Paweł Duchant – mwj2017@wp.pl, tel. 536 589 017.
Wpłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy opłacić na konto bankowe:
Fundacja POMOST
60-614 Poznań, ul. Śląska 8
Raiffeisen Bank Polska S. A.: 85 1750 0012 0000 0000 3311 7671.
Wpłat należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2017 r.
(O przydzieleniu pokojów/domków decyduje kolejność zgłoszeń).
Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy bądź delegujące ich kluby.

10. Nagrody i wyróżnienia
Zwycięzca każdej grupy otrzymuje tytuł Mistrza Wielkopolski.
Dla najlepszych zawodników przewidziane są puchary, dyplomy, nagrody finansowe lub rzeczowe.
Awans do Mistrzostw Międzywojewódzkich uzyskują zawodnicy zgodnie z opublikowanymi na stronie
WZSzach Zasadami awansów i dopuszczeń do finałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Mistrzostw
Międzywojewódzkich Juniorów w szachach klasycznych.

11. Harmonogram rozgrywek
 18.06.2017, niedziela
- Przyjazd potwierdzenie startu
- 08:00-9:30
- Odprawa techniczna
- 09:30
-







10:45
- Otwarcie
- I runda
- 11:00
- Obiad
- 13:00-14:30
- 14:30
- Zakwaterowanie
- II runda
- 16:00
- Kolacja
- 18:00-19:30
19.06.2017, poniedziałek
- 07:00-8:30
- Śniadanie
- 9:00
- III runda
- 13:00-14:30
- Obiad
- 15:00
- IV runda
- 18:00-19:30
- Kolacja
20.06.2017, wtorek
- 07:00-8:30
- Śniadanie
- 9:00
- V runda
- 13:00-14:30
- Obiad
- 15:00
- VI runda
- 18:00-19:30
- Kolacja
21.06.2016, środa
- 07:00-8:30
- Śniadanie
- 9:00
- VII runda
- 13:00-14:30
- Obiad

- 15:00
- VIII runda
- 18:00-19:30
- Kolacja
 22.06.2017, czwartek
- 07:00-8:30
- Śniadanie
- 9:00
- IX runda
- 13:00 do 14:30
- obiad
- 15:00
- Zakończenie
Ewentualne zmiany w harmonogramie będą podawane na bieżąco w trakcie trwania zawodów.

12. Sędziowanie
Mistrzostwa poprowadzi sędzia główny FA Waldemar Kopydłowski przy pomocy sędziów asystentów.
W zawodach obowiązują przepisy FIDE oraz Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski
Juniorów w szachach klasycznych.

13. Uwagi końcowe
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach, zdrowie (aktualne badanie lekarskie) oraz ich
ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika.
Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych
telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
- dla zawodników - przegrania partii,
- dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie
jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami,
także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
Opiekę wychowawczą podczas trwania mistrzostw sprawują rodzice względnie szkoleniowcy i
opiekunowie klubowi. Do mistrzostw nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna.
Podczas trwania mistrzostw obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 - 06.00.
Z 6 szachownic będzie prowadzona transmisja internetowa.
Wyboru szachownic do transmisji dokona sędzia główny.

Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia

Prezes WZSzach

Szymon Pieczewski

Andrzej Ciesiński

