KOMUNIKAT ORGANIZACYNY ELIMINACJI do:
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY do 11 i 13 lat na rok 2019,
FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK i JUNIORÓW do 9 lat
w SZACHACH w 2019 roku
1/ CEL:
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
Podnoszenie poziomu sportowego w szachach

Wyłonienie finalistów MPJ do 9, 11 i 13 lat w szachach w 2019 roku.
2/ ORGANIZATOR:

Województwo Małopolskie
Podkarpacki Związek Szachowy
Małopolski Związek Szachowy z upoważnienia którego bezpośrednim organizatorem jest UKS
„Goniec” Staniątki
2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Dom Wczasowy „STALOWNIK”, Bartkowa Posadowa.
Przyjazdy zawodników w godz. 15,00 - 18,00 w sobotę 29 września.
O godz. 20,00 odprawa techniczna obowiązkowa dla wszystkich zawodników. Nieobecność na odprawie
powoduje skreślenie z turnieju. Zakończenie o godz. 14,00 w dniu 6 października.
3/ WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo gry mają zawodnicy z krajów UE, spełniający kryteria wiekowe, reprezentujący kluby/sekcje
szachowe z województw: Małopolskiego i Podkarpackiego, posiadający licencje PZSzach. Licencje
obowiązują zawodników oraz kluby i sekcje, które reprezentują.
Potwierdzenie startu w macierzystym Wojewódzkim Związku Szachowym i zgłoszenie do organizatora
także osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2018
Obecność na odprawie technicznej w dniu 29.09.2018 i okazanie ważnej licencji zawodniczej.
Wpłacenie wpisowego: 40 zł, opłaty rankingowej 20 zł oraz opłaty organizacyjnej: 40 zł (osoby
mieszkające u organizatora) lub 70 zł (osoby nie mieszkające u organizatora).
Wpłaty wpisowego, opłaty rankingowej i organizacyjnej można dokonywać przelewem na konto UKS
„Goniec” Staniątki nr: 32 8619 0006 0060 0600 1687 0002 lub gotówką na miejscu.
Turnieje są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
Zawodnicy oraz osoby towarzyszące będą miały do dyspozycji nieodpłatną możliwość wypicia kawy i
herbaty.
Osoby dojeżdżające na rundy mogą korzystać z obiadów w Ośrodku w cenie 15-20 zł.
Należy je zamawiać w dniu spożycia do godz. 9-ej.
4/ ZGŁOSZENIA:
Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Stanisław Turecki

telefonicznie .607-099-482 , e-mailem na adres sturecki@onet.eu
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, klub, kategorię szachową, numer
licencji.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 26 września 2018 roku.
Potwierdzenia udziału zawodnika należy dokonać na odprawie technicznej w dniu
29.09.2018 r.. Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy startowej.
Wzór zgłoszenia:
Lp
Nazwisko i Imię
Nazwa Klubu Nr licencji Data urodz. Kat. Ranking
Gr
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5/ GRUPY TURNIEJOWE:
grupa
A

Dziewczęta

Uczestnictwo
roczniki: 2009 i młodsze

Chłopcy
Dziewczęta
Chłopcy
Dziewczęta
Chłopcy

B
C
D
E
F

Roczniki: 2009 i młodsi
roczniki: 2008 i 2007
roczniki: 2008 i 2007
roczniki: 2006 i 2005
roczniki: 2006 i 2005

6/ SYSTEM ROZGRYWEK:
System rozgrywek szwajcarski (powyżej 10 zawodników) na dystansie 9 rund, w przypadku mniejszej
ilości zawodników w grupie obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Każda grupa wiekowa dziewcząt i
chłopców gra oddzielnie.
W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu danego zawodnika decydują kryteria z
regulaminu PZSzach.
Tempo gry: 90 minut + 30 sekund za każde posunięcie na całą partię dla każdego zawodnika.

7/ TERMINARZ:
Data
29.09.2018
29.09.2018
29.09.2018
30.09.2018
01.10.2018
02.10.2018
03.10.2018
04.10.2018
05.10.2018
06.10.2018
06.10.2018

Godzina
15,00 – 18,00
18,00 – 19,00
20,00
9,00
9,00 oraz 15,00
9,00
9,00 oraz 15,00
14,00
9.00
9.00
14.00

Działanie
Przyjazd zawodników. Kwaterowanie.
Kolacja.
Odprawa techniczna. Obowiązkowe potwierdzenie uczestnictwa.
Otwarcie i runda: I
rundy: II i III
runda: IV
rundy: V I VI
runda: VII
runda: VIII
runda: IX
Zakończenie

8/ NAGRODY i wyróżnienia
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają, puchary, medale I dyplomy
Awansujący do finałów puchary
zdobywcy miejsc 4 – 6 dyplomy.
- Awans w grupach do 9 lat uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników.
- Awans w grupach 11 i 13 uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.
- Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

9/ ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:
Zawodnicy i osoby towarzyszące zostaną zakwaterowani w Domu Wczasowym „STALOWNIK”, Bartkowa
Posadowa, w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, od kolacji 29.09.2017 r.
do obiadu 06.10. 2018 r.
Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje Stanisław Turecki wyłącznie drogą mailową na
adres sturecki@onet.eu
Koszty pobytu:
- pokój 1 osobowy: 90 zł x 7 dni = 630 zł
- pokój 2-4 osobowy: 62 zł x 7 dni + 1 zł = 435 zł
Opłaty należy dokonać przelewem na konto UKS „Goniec” Staniątki nr 32 8619 0006 0060 0600 1687
0002 lub gotówką na miejscu.

10/ INNE:
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

11/ RODO:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w szeroko
rozumianych zawodach (turniej, kibicowanie)organizowanych przez nasz klub.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”),
informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).
Administratorem Danych jest stowarzyszenie UKS Goniec Staniątki (dalej jako: „Klub”), z którym można
się skontaktować wyszukując adres w Internecie.
Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony
danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji zawodów, głównie dla
celów statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych.
Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, którą organizujemy w oparciu o statut, kibicowanie i przebywanie
w miejscu gry oznacza zgodę na przetwarzanie Danych w celach określonych powyżej.
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy w związku z działalnością
programu grantowego lub organizacjom nadrzędnym np.: UMiG Niepołomice, Powiat Wielicki, MZSzach,
PZSzach.
Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez Klub do zarządzania nim, obsługujące konkretny
projekt powierzony do realizacji i wykonujące pracę w organizacjach nadrzędnych.

