
Podkarpacki  Związek  Szachowy,  35-011  Rzeszów,  ul.  Pułaskiego  13a 

KRS  0000080596                REGON  690234769              NIP  813-10-90-657 

PREZES:   Zenon  Chojnicki       tel. kom. 608299128 

Sekretarz:  Marian Bysiewicz      tel  dom. (0-17) 8633280;      tel. kom. 607736734 

e-mail:  zchojnicki1@poczta.onet.pl                               e-mail:  mbysiewicz@poczta.onet.pl 

Organizator-Rzeszowski Klub Szachowy  

Rzeszów ul;Staromiejska 43a 

Roman Wąsik –  Sędzia Główny Mistrzostw 

e-mail: bapu@o2.pl , tel.kom. 792183588  
www.pkzszach.org 

 

Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 

juniorów i juniorek do7, 9, 11, 13, 15, i 17 lat. 

w szachach  na  2010r. 

Rzeszów, 18.12.2010r. 
 

 

I. Cel: 

- Wyłonienie indywidualnych mistrzów i mistrzyń Województwa  Podkarpackiego 

Juniorów  i  Juniorek na 2010 rok, 

 

II. Organizatorzy; 

 

          -Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie, 

                -Rzeszowski Klub Szachowy 

                -Rzeszowski Dom Kultury 

                - Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie  

 

 

III.      Termin i miejsce: 

18.12,2010 r.  godz.  10.00 
Rzeszów -Osiedlowy Dom Kultury Zwięczyca ul Beskidzka 6 

            Rzeszów-Zespół Szkól nr 5 ul;Beskidzka 5 

-     Potwierdzenie  udziału  do  godz.  9.30 

- Odprawa techniczna o godz. 9.30 – 9.45 

- Uroczyste  otwarcie  godz.  9.45 

- I  runda  godz.  10.00 
 

IV.     System  rozgrywek: 

- Mistrzostwa rozgrywane będą oddzielnie dla dziewcząt i chłopców  

w następujących grupach  wiekowych. 

a) Juniorzy do 7 lat  (chłopcy rocznik 2003 i młodsi), 

b) Juniorki do 7 lat    (dziewczynki 2003 i młodsze), 

c) Juniorzy do 9 lat     ( rocznik 2001 r. – 2002 r. ), 

d) Jumiorki do 9 lat    ( rocznik 2001 r. – 2002 r. ), 

e) Juniorzy do 11 lat   ( rocznik 1999r. – 2000 r. ), 

f) Jumiorki do 11 lat  ( rocznik 1999 r. – 2000 r. ), 

g) Jumiorzy do 13 lat  ( rocznik 1997r. – 1998 r. ), 

h) Jumiorki do 13 lat  ( rocznik 1997 r. – 1998 r. ), 

i) Jumiorzy do 15 lat  ( rocznik 1995 r. – 1996 r. ), 
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j) Jumiorki do 15 lat  ( rocznik 1995 r. – 1996 r. ), 

k) Juniorzy do 17 lat   ( rocznik 1993 r. – 1994 r. ), 

l) Jumiorki do 17 lat  ( rocznik 1993 r. – 1994 r. ), 

 

 

Turnieje finałowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund , kołowym 

lub dwukołowym w  zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 

W przypadku małej liczby uczestników, dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich grup 

wiekowych. 

 -    Kojarzenie komputerowe. 

- Tempo gry: 15 minut dla zawodnika /czki/ na rozegranie partii. 

V. Uczestnictwo: 

- W Mistrzostwach  może startować może każdy gracz /czka/ z województwa 

Podkarpackiego. 

- W mistrzostwach nie mogą startować zawodnicy zarejestrowani w innych  WZSzach. 

- Wpisowe do turnieju wynosi 10,00 zł od osoby płatne przelewem na konto 

Rzeszowskiego Klubu Szachowego w Rzeszowie lub gotówką na miejscu przed 

rozpoczęciem I rundy.{nr konta zostanie uzupełniony w komunikacie w najbliższych 

dniach] 

 

 

VI. Sędziowanie: 

- Sędzią głównym  MWJ`2010  jest 

 

Roman Wąsik – sędzia klasy państwowej 

- Sędziowie asystenci : będą  podani  na  odprawie  technicznej 

-  

VII. Nagrody: 

-    Zdobywcy I-miejsca -Puchary 

-    Zdobywcy I-III miejsc medale 

- Miejsca 3-6 dyplomy 

Fundatorem pucharów, medali i dyplomów jest RKSz 

. 

 

VIII. Sprawy Organizacyjne : 

 

Zgłoszenia, do mistrzostw prosimy kierować emailem: 

bapu@o2.pl ,chessarbiter.com tel 792 183 588 

 

wg załączonej tabeli: 
 

Lp Nazwisko i Imię Data urodzenia 

dzień-miesiąc-rok 

Nazwa klubu miasta Kategoria  

 

Do turnieju zostaną dopuszczeni tylko gracze zgłoszeni w terminie do 16.12.2010 

 

IX. Uwagi końcowe : 

 Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji  
                 gry w szachy. 
                 Obowiązują przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego PZSzach. 
                  Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące  

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

 
             Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego,  

                              a regulaminu do Organizatora. 


