
Szachowe Mistrzostwa Juniorów i Juniorek  

Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego 

Lokalne eliminacje juniorów i juniorek do Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów 

PRZEMYŚL, 14 MAJA 2011 

Organizatorzy :  

1. Sportowo – Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu. 

2. Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu. 

Partnerzy : 

1.  Urząd Miasta Przemyśla. 

2. Starostwo Powiatowe w Przemyślu. 

Termin i miejsce rozgrywek:  

1. Turniej rozegrany zostanie  w pomieszczeniach Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.    

2. Zapisy i odprawa techniczna  odbędzie się w sobotę 14.05.2011 r. o godz. 8 30,  

początek I rundy godz. 9 00 

Cel turnieju:  

- popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży , nawiązanie kontaktów sportowych , 

- doskonalenie gry, przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów 2012, 

- uzyskanie wsparcia SKKS i udział w Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów pod warunkiem 

uzyskania czołowej lokaty i  zgłoszenie członkostwa do SKKS. 

System gry:  

szwajcarski kontrolowany na dystansie 7 rund,  tempo gry 15 minut na zawodnika, w następujących 

grupach:  

 grupa  -  juniorzy i juniorki do lat 7  ( rocznik 2004 i młodsi ) 

 grupa  -  juniorzy i juniorki do lat 9 ( rocznik 2003 i 2002 ) 

 grupa  -  juniorzy i juniorki do lat 11 ( rocznik 2001 i 2000 ) 

 grupa  -  juniorzy i juniorki do lat 13 ( rocznik 1999 i 1998 ) 

 grupa  -  juniorzy i juniorki do lat 15 ( rocznik 1997 i 1996 ) 

 grupa  -  juniorzy i juniorki do lat 17 ( rocznik 1995 i 1994 ) 
 

Warunki uczestnictwa:  

W turnieju mogą wziąd udział zawodniczki i zawodnicy (uczniowie i uczennice) , którzy prześlą 

zgłoszenia na adres podany w komunikacie najpóźniej na dzieo przed rozpoczęciem zawodów przed 

odprawą techniczną i opłacą wpisowe w wysokości 2 złotych. Osoby nie zgłoszone w tym terminie 



mogą nie byd przyjęte do udziału w turnieju. Ostateczną decyzje podejmuje organizator podczas 

odprawy technicznej w dniu zawodów. 

Nagrody:  

Nagrodzonych będzie 3 miejsc w każdej grupie z podziałem na juniorów i juniorki: 

Nagroda za I miejsce         puchar, medal, dyplom i drobny upominek. 

Nagroda za II miejsce          medal, dyplom i drobny upominek. 

Nagroda za III miejsce          medal, dyplom i drobny upominek. 

Dla pozostałych uczestników przewidywane są dyplomy. Zdobywcy pierwszych miejsc 

będący członkami SKKS mogą liczyd na wsparcie finansowe udziału w Turnieju Pierwszej 

Szansy lub w Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów 

Sędziowanie : 

Sędzia główny Maciej Karasioski z grupą sędziów rundowych. Decyzje sędziego głównego są 

ostateczne podczas trwania zawodów. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego 

PZSzach. 

Zgłoszenia  

Zgłoszenia pisemne z podaniem imienia, nazwiska i daty urodzenia należy kierowad do  Macieja 

Karasioskiego na adres e- mail: maciejk_a@poczta.onet.pl   w terminie do 12 maja 2011 

lub na formularzu zgłoszeniowym bezpośrednio na stronie Chess Arbiter Pro . 

Możliwe wejście przez stronę : WWW.s-kksprzemysl.pl  

 

Osoby nie zgłoszone przed turniejem mogą byd warunkowo dopuszczone do udziału jeżeli organizacja 

turnieju pozwoli na przyjęcie dodatkowych juniorów. 

Uwaga:  

 Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące 
/ zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r. (rozdział 10, Art.52 pkt. 2)/. Za 

stan zdrowia zawodników /zdolnośd do udziału w zawodach/ odpowiada jednostka 

delegująca. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie  

z klubów i szkół we współpracy z organizatorami. Mile widziani są rodzicie podczas turnieju 

oraz przy wręczaniu upominków i dyplomów. 

 Osoby zainteresowane współpracą z SKKS/MDK poroszone są o kontakt podczas turnieju lub  
w innym dogodnym czasie. Tel.790313321 lub 16 6703319 . 

 Strona informacyjna: www.s-kksprzemysl.pl . Po rozegranym turnieju tutaj można będzie 
odszukad serwis zdjęd i informację o wynikach. 
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