
 
SZKOLNE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI  W SZACHACH 

do 7, 9, 11, 13, 15, 17  lat
I.  PATRONAT NAD TURNIEJAMI OBJĘLI :
*Wójt Gminy Poronin - Bronisław Stoch
*Prezes Małopolskiego Związku Szachowego,  Wiceprezes PZSzach  – Jan Kusina
II. ORGANIZATORZY : UKS przy SP  nr 8 w Chrzanowie  na zlecenie PZSzach w Warszawie.
Projekt jest  realizowany przy wsparciu organizacyjnym i finansowym z budżetu :
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Gminy Poronin
III. TERMIN I MIEJSCE : 08-15.01.2017 Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Polski
Miejsce zawodów i zakwaterowania dla zawodników: OW Limba Poronin, ul Kośne Hamry 15 A 
IV. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY:
Uprawnieni do gry w poszczególnych grupach ( open i dziewcząt) są uczniowie/uczennice szkół, którzy 
do 31 grudnia, w roku w którym są Mistrzostwa, nie ukończyli wieku:
7 lat   – open do lat 7  ur. w  2010 roku i młodsi (C-7) i dziewczęta (D-7),
9 lat   – open do lat 9  ur. w  2008,2009 (C-9)   i dziewczęta (D-9),
11 lat – open do lat 11 ur. w 2006,2007 (C-11)  i dziewczęta (D-11),
13 lat – open do lat 13 ur. w 2004,2005 (C-13) i dziewczęta (D-13),
15 lat – open do lat 15 ur. w 2002,2003 (C-15) i dziewczęta (D-15),
17 lat – open do lat 17 ur. w 2000,2001 (C-17) i dziewczęta (D-17).
 -Tempo gry 60 minut na partię dla każdego zawodnika plus po 30” na każde posunięcie. Zawody  zostaną 
rozegrane  systemem  szwajcarskim  na  dystansie  9  rund,  oddzielnie  dla  chłopców  (  open)  
i dziewcząt. W turnieju open mogą z chłopcami grać dziewczęta. 
-Kojarzenie programem ChessarbiterPro.
-Wszystkie szkoły,  kluby,  rodzice  mogą zgłosić  nieograniczoną liczbę zawodników w poszczególnych 
dwunastu grupach. 
-W przypadku, gdy w jednej grupie jest mniej niż 10 zawodniczek lub zawodników, grupy będą łączone 
w poszczególnej kategorii wiekowej. Z zachowaną oddzielną klasyfikacją.

Program  Mistrzostw 
                                                                      8.01.2017             (niedziela)                                                                  
przyjazd od godz. 1600 odprawa techniczna    godz.   2000-  2030          

rejestracja                         godz.   16  00  -  20  00                              kolacja                               godz.   18  00  -  21  00                      
                                                                      9.01.2017             (poniedziałek)                                                       
śniadanie godz.   700-  900 runda II godz.  1500- 1800

runda I godz.   900-  1200 kolacja godz.  1800- 1900

obiad                                   godz.  13  00  - 14  00                                                                                                                                                                                                  
                                                                      10.01.2017       (wtorek)                                                                 
śniadanie godz.   700 -     900 konkursy godz. 1600- 1800

rundy III         godz.   900- 1200 kolacja godz. 1800- 1900

obiad godz.  1300 -1400 grill, kapela góralska godz. 1800- 2100

                                                                      11.01.2017     (środa)                                                                      
śniadanie godz.   700-     900 runda  V godz.  1500- 1800

rundy IV        godz.   900- 1200 kolacja godz.  1800- 1900  
basen godz.  1200- 1300 spotkanie opiekunów godz. 2100-  2230 

obiad                                   godz.  13  00  - 14  00                                                                                                                  
                                                                      12.01.2017       (czwartek)                                                              
śniadanie godz.    700  -   900 zabawy, narty  godz.   1400- 1800

runda VI      godz.    900  - 1200 kolacja godz.   1800-1900  
obiad                                   godz.   13  00   -14  00                                                                                                                                                                                                 



                                                                      13.01.2017       (piątek)                                                                   
śniadanie godz.    700  -   900 turniej błyskawiczny godz.   1500- 1700

runda VII       godz.    900  - 1200 kolacja godz.   1800-1900

obiad                                   godz.   13  00   -14  00                                                                                                                                                                                                 
                                                                      14.01.2017       (sobota)                                                                   
śniadanie godz.    700  -   900 zabawy na śniegu godz.   1400- 1800 
runda VIII       godz.    900  - 1200 kolacja godz.   1800- 1900

obiad                                   godz.   13  00   -14  00                                                                                                                                                                                                 
                                                                      15.01.2017       (niedziela)                                                                
śniadanie godz.    700  -   900

runda IX      godz.    800  - 1100

obiad godz.   1200 - 1300

zakończenie                       godz  .     13  30  - 14  00                                                                                                                 
V. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zgłoszenia  dotyczące  zakwaterowania  i  wyżywienia  należy  kierować  drogą  elektroniczną  
e-mail : chessinchrzanow@wp.pl . Dyrektor zawodów : Marian Sadzikowski tel. 606704871.
Wszystkie pokoje o wysokim standardzie i estetyce (łazienka, WC, TV, Internet).
Wyśmienite,  urozmaicone jedzenie:  śniadanie i  kolacja w formie stołu szwedzkiego,  obiad podawany. 
Kawa, herbata, napoje dla zakwaterowanych w OW Limba gratis 24h.
Koszt pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) za osobodzień :

• w pokojach 2-5 osobowych  to 85 zł ( 7 dni 595 zł).
• w pokojach 1 – osobowych 115 zł ( 7 dni 805 zł ).
• Miejsce turnieju i  noclegów można obejrzeć na stronie:  www.limba-poronin.pl .  Rezerwacja 

według kolejności  zgłoszeń do 20.12.2016 r.  lub do wyczerpania  wolnych miejsc  (wymagana 
zaliczka 50 zł od osoby).  Opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy wnosić przelewem na 
konto UKS przy SP 8 Chrzanów, nr 54 1050 1302 1000 0022 9083 9964 w ING O/Chrzanów lub 
gotówką w dniu przyjazdu (po uzgodnieniu z organizatorem).

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA i OPŁATY
Do dnia 20.12.2016 r. należy przesłać zgłoszenie z danymi (nazwisko i imię, szkoła, klub, data urodzenia, 
kategoria szachowa, adres i kontakt) do dyrektora zawodów Mariana Sadzikowskiego tel. 606704871 
e-mail chessinchrzanow@wp.pl .
Wpisowe w kwocie 60  zł  (30 zł  - opłata organizacyjna i  30 zł  - opłata startowa) oraz 20 zł opłaty 
rankingowej, łącznie 80 zł od zawodnika należy wpłacić do 20.12.2016 r. na konto PZSzach nr : 34 1060 
0076 0000 3200 0071 8184 Bank BPH S.A.
Lista zgłoszonych zawodników będzie na bieżąco uzupełniana na stronie:  http://www.chessarbiter.com. 
Wpisu na stronie dokonuje wyłącznie sędzia główny. Spełnienie wszystkich wymogów organizacyjnych 
będzie oznaczone przez OK. 
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :  
Miejsca  I  -  VI  puchary  i  nagrody  rzeczowe.  Oryginalne  puchary  dla  wszystkich  uczestników 
zamieszkałych  u  organizatora  (  sponsor  OW  Limba).  Dla  każdego  uczestnika  dyplomy,  nagrody, 
upominki.  Zgodnie  z  regulaminem PZSzach  Mistrzowie  Polski  Szkół  mają  dofinansowanie  kosztów 
udziału w Mistrzostwach Świata Szkół a Wicemistrzowie w Mistrzostwach Europy.
Trzy specjalne trofea otrzymają szkoły, z których przynajmniej 5 zawodników uczestniczyć będzie w co 
najmniej dwóch grupach wiekowych. O miejscach decyduje ilość punktów zdobytych przez 5 najlepszych 
zawodników. W przypadku równej ilości pkt. decydują lokaty najlepszych zawodników.
Nagrody specjalne finansowe dla trenerów, nauczycieli.

VIII. UWAGI KOŃCOWE:
Opiekę nad uczestnikami sprawują pełnoletni opiekunowie.
Zachowanie  niezgodne  z  etyką  sportowca  i  regulaminem  obiektu  będzie  karane  wydaleniem  
z ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu.
Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. 
Pobyt  na  terenie  OW  Limba  i  nieodpłatne  korzystanie  z  oferty  ośrodka  wyłącznie  na  podstawie 
identyfikatora pobytu wydawanej przez organizatora.
Sędzia  Główny na  odprawie  technicznej  dokonuje  ostatecznej  weryfikacji  zawodników.  
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian.
                  

      Sędzia główny           Dyrektor Zawodów
        Arbiter FIDE  Katarzyna Walenciak             Marian Sadzikowski
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