
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH 2019 

I. Cel 
–   wyłonienie mistrzów województwa juniorów w szachach szybkich, 
–   integracja środowiska szachowego, 
–   popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży. 

II. Organizatorzy 

–   Żarski Klub Szachowy przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Żarach. 

III. Termin i miejsce 

23 listopada 2019 r. (sobota). 
Zespół Szkół Katolickich, ul. Kalinowskiego 15, Żary 

IV. Terminarz 

sobota, 23 marca 

godzina 9.30 – 9.50            zapisy, potwierdzenie udziału 

godzina 10.00 – 13.30        rozgrywki  
ok. godz. 14.00                   zakończenie mistrzostw 

V. System rozgrywek i tempo gry 

W zależności od ilości zgłoszeń planuje się rozegranie Mistrzostw w 4 grupach: 
Grupa A – juniorzy do lat 14 i 18 ur. w 2006 roku lub starsi 
Grupa B – juniorzy do lat 12 z roczników 2007 – 2008 

Grupa C – juniorzy do lat 10 z roczników 2009 – 2010  
Grupa D – dzieci do lat 8 ur. w roku 2011 lub młodsi  

Tempo gry: 
Grupy A, B i C – 10 minut + 5 sekund na posunięcie.  
Grupa D – 15 minut dla zawodnika na całą partię. 

Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie VII rund  

GRUPY A, B i C będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE 

W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup. 

VI. Warunki uczestnictwa 

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni juniorzy z województwa lubuskiego (mieszkańcy lub 
członkowie lubuskich klubów), którzy zapiszą się przez Internet lub osobiście na sali gry w dniu 
rozgrywek do godziny 9.50  

Uwaga: Jest możliwość udziału juniorów spoza województwa lubuskiego. Wówczas junior ma 
prawo do zdobycia nagrody i dyplomu, ale bez prawa do uzyskania tytułu mistrza województwa 
lubuskiego. Tytuł mistrza województwa medale i puchary zdobywają zawodnicy, którzy są 
mieszkańcami województwa lubuskiego lub członkiem lubuskiego klubu szachowego. 

Wpisowe (płatne na miejscu) do turniejów A, B i C wynosi 20 zł (koszt wpisowego obejmuje już 
opłatę klasyfikacyjno-rankingową), dla zawodników spoza województwa – 25 zł 

Wpisowe do turnieju D wynosi 15 zł, dla zawodników spoza województwa – 20 zł 
  



VII. Zgłoszenia 

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres: 

dancig@interia.pl lub telefonicznie pod numerem 887 27 86 85, lub przez serwis chessarbiter. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu lub miasto. 

VIII. Nagrody 

Mistrzynie i mistrzowie województwa grupach do lat 8, 10, 12, 14 i 18 otrzymują puchary. Pierwsze 
trójki wśród chłopców i dziewcząt w tych kategoriach wiekowych otrzymują medale i dyplomy. 
Pierwsze 6 miejsc w klasyfikacji ogólnej w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje 
nagrody i dyplomy. 
Ponadto przewidujemy upominek lub nagrodę dla każdego uczestnika Mistrzostw. 

IX. Ustalenia końcowe 

Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod opieką i nadzorem osób 
pełnoletnich: opiekuna, rodzica lub trenera. 
Za zdolność zawodników do startu w Mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie, w szczególności od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, w trakcie Turnieju odpowiedzialny jest klub lub rodzic. 
Odpowiedzialności tej nie ponosi Organizator. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów. 


