
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 

EKSTRALIGA ORAZ I LIGA W 2019 ROKU 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
 

ORGANIZATOR 

Miejski Klub Szachowy w Rybniku - na zlecenie Polskiego Związku Szachowego 

Dyrektor turnieju: Waldemar Cieślak - e-mail: cieslak.waldemar@wp.pl   tel. 601-152-377 

TERMIN I MIEJSCE 

Ustroń 23.06 – 02.07.2019r. 

DOM WCZASOWY GLOBUS, ul. Turystyczna 6,  43 - 453 Ustroń Jaszowiec  -  sala  gry            

http://www.globusustron.pl/  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Drużyny uprawnione wg Regulaminu PZSzach: http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_dmpj.pdf 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów, komunikatu organizacyjnego oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora w celach 

związanych z turniejem i działalnością Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku, zgodnie 

z rozporządzeniem RODO – szczegółowe informacje w Załączniku nr 1 (załączniki i oświadczenia dostępne 

na internetowej stronie Mistrzostw). Administratorem danych na czas turnieju jest Miejski Klub Szachowy w 

Rybniku. Zgoda dotyczy również wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem zawodnika, 

umieszczaniem ich na stronach internetowych i w mediach, w celach promocji turnieju. 

SYSTEM ROZGRYWEK  

• Zgodnie z regulaminem PZSzach, dwa turnieje drużynowe (Ekstraliga i I Liga), jednokołowe (każdy 

z każdym) na dystansie 9 rund. 

• Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie oraz 30 sekund na każde posunięcie od 

początku partii. 



ZGŁOSZENIA ORAZ REZERWACJA ZAKWATEROWANIA 

Kluby zobowiązane są do przesłania e-mail według załączonych wzorów: 

A. potwierdzenia udziału w rozgrywkach do 1 maja 2019 r.  

B. zgłoszenia składu imiennego drużyny do 1 czerwca 2019 r.  

na następujące adresy:  

• organizatora:  mkszrybnik@o2.pl    

• sekretarza PZSzach Waldemara Taboły:   wtabola@gmail.com   

• sędziego głównego Bogdana Obrochty:   bogdan.obrochta@gmail.com    

Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia drużyny dokonuje klub na adres organizatora w terminie do 

01.06.2019r.  

Wraz ze zgłoszeniem konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 1500zł/drużyna, na podane konto bankowe 

organizatora.  

OPŁATY 

Wpisowe w wysokości 900 zł w Ekstralidze lub 800 zł w I Lidze oraz opłatę ryczałtową w wysokości 200 zł 

za drużynę należy wpłacać najpóźniej do dnia 01.06.2019 na konto PZSzach:  

Alior Bank  Nr konta - 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827 

z dopiskiem odpowiednio „Wpisowe i opłata rankingowa – Ekstraliga lub I Liga Juniorów" oraz z nazwą 

klubu. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Koszt pobytu wraz z wyżywieniem (trzy posiłki: śniadanie i kolacja - szwedzki stół, obiad serwowany): 

Standard Pokoje Cena 

podstawowy 2os. 90zł*9=810 zł/os. 

podstawowy 3os. 85zł*9=765zł/os. 

podstawowy 1os. 120zł*9=1080zł/os. 

 

Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto:  

Miejski Klub Szachowy w Rybniku 

Nr konta: Bank PEKAO SA o/Rybnik 88 1240 4357 1111 0000 5317 0613 

Tytuł wpłaty: „Ekstraliga lub I Liga  — Nazwa drużyny".  

Termin wpłaty całości należności za pobyt – 15.06.2019r. Uwaga: brak możliwości rozliczeń gotówkowych  

NAGRODY 

Najlepsze kluby w każdej z Lig za miejsca pierwsze, drugie i trzecie otrzymają puchary i medale  

Najlepsi zawodnicy na poszczególnych szachownicach otrzymują medale. 



HARMONOGRAM ROZGRYWEK 

Przyjazd drużyn: 23.06.2019 r. od godziny 15.00  

- biuro zawodów DW Globus 

Kolacja w dniu przyjazdu: 23.06.2019r. - godzina 18.00-20.00 

Odprawa techniczna: 23.06.2019 r. - godzina 20.30 (Ekstraliga oraz I 

liga) 

Uroczyste otwarcie zawodów: 24.06.2019 r. - godzina 8.50 

Rundy I-IX: 24.06 - 02.07.2019 r. - godzina 9.00 

Zakończenie zawodów: 02.07.2019r. - godzina 15.30,   

wyjazd uczestników 

SĘDZIOWANIE 

Sędzia główny zawodów IA Bogdan Obrochta oraz asystent i transmisja IA Rafał Siwik 

UWAGI KOŃCOWE 

Każdy uczestnik przez cały pobyt musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby dorosłej. 

Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub 

wojewódzkich związków szachowych. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem stosownego 

oświadczenia sędziemu głównemu zawodów, podczas odprawy technicznej (oświadczenie do pobrania ze 

strony internetowej mistrzostw) 

Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujący. 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach. 

Ostateczna weryfikacja drużyn i zawodników nastąpi podczas odprawy technicznej. 

 
 

 

Dyrektor turnieju Prezes MKSz Rybnik 

Waldemar Cieślak Paweł Króliczek 

 


