KOMUNIKAT ZARZĄDU MZSzach w sprawie OOM
z dnia 27.02.2019
1/Cytat ze strony PZSZach
Zgodnie z zasadami OOM organizatorem zawodów jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
który zleca przeprowadzenie zawodów wybranemu organizatorowi. Póki co oficjalny organizator nie
został wyłoniony, dlatego informacja którą przekazujemy ma charakter nieoficjalny, choć z ogromnym
prawdopodobieństwem można stwierdzić, że za merytoryczną część będzie odpowiadał Świętokrzyski
Związek Szachowy.
W zawodach OOM uczestniczą oficjalne reprezentacje województw a wszyscy zawodnicy mają
zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz opiekę wychowawczą i szkoleniową.
Obowiązek zgłoszenia uczestników, zorganizowania wyjazdu oraz zapewnienia opieki spoczywa na
wojewódzkich związkach szachowych we współdziałaniu z właściwą terytorialnie wojewódzką federacją
sportu. Nie wymaga się żadnych dodatkowych działań ze strony rodziców poza potwierdzeniem do
WZSzach udziału dziecka w OOM oraz podpisaniem wymaganych regulaminem dokumentów.
Zwracamy uwagę, że jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie od lekarza medycyny
sportowej o zdolności dziecka do udziału w tych zawodach!
Udział osób dodatkowych /rodzice, trenerzy/ ma charakter nieoficjalny i nie nakłada na organizatora
żadnych zobowiązań. Świętokrzyski Związek Szachowy biorąc pod uwagę specyfikę szachów zapewnił
dodatkowo 120 miejsc w tym samym ośrodku, w którym zostaną zakwaterowani oficjalni uczestnicy
oraz wskazał inne ośrodki w sąsiedztwie miejsca rozgrywek.
2/ MZSzach postanowił:
a/ Osobą odpowiedzialną za zgłoszenie ekipy jest Stanisław Turecki (e-mail: sturecki@onet.eu, tel.
607099482).
b/ Opiekunką zawodników, którzy pojadą sami będzie z ramienia MZSzch pani Marzena Matusik z
Trzebini.
c/ Jeżeli chodzi o trenerów wyznaczonych na miejsca organizatora, MZSzach podejmie decyzję po
zgłoszeniu. Zasadą będzie, że miejsca u organizatora otrzymają ci trenerzy, którzy maja najwięcej
zawodników na OOM.
d/ MZSzach dofinansuje zawodników kwotą 250 zł każdy, ale kwota ta zostanie wypłacona długo po
zawodach, dopiero w październiku i zostanie podzielona pomiędzy poszczególne kluby z
uwzględnieniem opiekunów i trenerów, którzy tam pojadą.
e/ Należy niezwłocznie przesłać mailem na adres Stanisława Tureckiego następujące dane:
• Nazwisko, imię zawodnika z numerem licencji, adresem zamieszkania i PESELEM,
przynależnością klubową i zaznaczyć kto będzie opiekunem podczas OOM (pani Matusik, trener
klubowy, rodzic, itp.).
• Nazwisko, imię opiekuna z adresem zamieszkania i PESELEM.
(Proszę też podać nr telefonu do bieżącego kontaktu, gdyby przyszło coś ustalać przed
wyjazdem).
• Nazwisko, imię trenera, który będzie się opiekował merytorycznie zawodnikiem z numerem
licencji trenera, adresem zamieszkania i PESELEM.

f/ Jeżeli ktoś zamierza być zakwaterowany poza obiektami organizatora, proszony jest o zgłoszenie tego
faktu z adnotacją, że odstępuje swoje miejsce. W takim wypadku należy zgłosić dane szczegółowe tylko
zawodnika. Będziemy pośredniczyć przy zwrocie za pobyt, według stawek organizatora.
g/ Proszę pamiętać, że organizator OOM przyjmuje zgłoszenia od FEDERACJI MAŁOPOLSKIEJ i musi
być sporządzona pełna, jedna z województwa lista zgłoszeń (a nie ma jeszcze druków!!!).
h/ Wszelkie pytania w sprawie OOM należy kierować do Stanisława Tureckiego.
Zarząd MZSzach

