Zachodniopomorski
Związek Szachowy

______________________________________________________________________________

Komunikat
XX Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży – dyscyplina szachy
I. Cele i zadania :
1.Zaprezentowanie
dorobku
sportowego
klubów,
gmin
i
powiatów
województwa
Zachodniopomorskiego w kategoriach: młodzicy i juniorzy młodsi.
2.Aktywizacja organizacji kultury fizycznej w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu
młodzieżowego, szczególnie w młodszych kategoriach wiekowych
3.Zapewnienie ciągu szkoleniowego i współzawodnictwa dla młodzieży w dyscyplinie szachy.
4.Popularyzacja dyscypliny sportowej: szachy
II. Termin zawodów:
22.06.2019r. (sobota) - do godz. 9:30 potwierdzenia uczestnictwa . Start godzina 10:00
III. Miejsce zawodów:
Obiekty OW „Bryza” w Łazach ul. Wąska 2 (Namiot za boiskami)
IV. Organizator:
Zachodniopomorski Związek Szachowy
Klub Szachowy HETMAN Koszalin
V. Zgłoszenia - kierować do sędziego zawodów na adres:
Zgłoszenia online:
C10 – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2709/
C12 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2710/
C14 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2714/
D10 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2715/
D12 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2716/
D14 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2717/
lub lista zbiorcza od kierowników ekip klubowych na adres mailowy sędziego głównego
w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2019r.
VI. Dyrektor zawodów i sędzia główny:
Dyrektor - Tomasz Kamieniecki telefon; 517216317 , e-mail : kamieniecki.hetman@wp.pl
Sędzia Główny - Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 e-mail: arek@szachy.szczecin.pl

VII. System rozgrywek:
Osobne turnieje dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych, rozgrywane systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem po 12’ + 3’’ na partię dla każdego zawodnika
do 10 lat /2009 i młodsi/ do 12 lat /2007 i 2008/
Dodatkowa klasyfikacja w grupach wiekowych
do 8 lat /2011 i młodsi/ do 14 lat /2005 i 2006/

VIII. Uczestnicy:
Prawo gry mają zawodnicy zgłoszeni przez kluby szachowe Województwa Zachodniopomorskiego,
w tym Uczniowskie Kluby Sportowe reprezentując jednocześnie właściwe gminy i powiaty.
IX. Warunki uczestnictwa:
Okazanie sędziemu aktualnych legitymacji szkolnych, szachowych z aktualnymi wpisami,
zawodnicy nie zgłoszeni w terminie nie będą dopuszczeni do zawodów.
X. Finansowanie:
- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
- koszty udziału w zawodach pokrywają organizacje delegujące, względnie sponsorzy
- wpisowe do turnieju 15 PLN za zawodnika płatne na sali gry przed rozpoczęciem
zawodów (w cenie wpisowego poczęstunek z grilla i pączki )
XI. Ocena wyników:
Klasyfikacja końcowa wyników indywidualnych ustalana będzie na podstawie sumy zdobytych
punktów oraz innych parametrów pomocniczych .
Klasyfikacja klubowa Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży wg regulaminu WOM.

Lokata \ pkt.
Młodzik 12-11 lat
Dzieci do 10 lat

I
9
7

II
7
5

III
5
4

IV - VIII
4
3

IX - XII
3
2

XIII - XVI
2
1

XII. Nagrody:
Zawodnicy, którzy zajmą w swoich grupach wiekowych miejsca 1-3 otrzymają medale, puchary
dla zwycięzców, dyplomy do 6 miejsca. Dodatkowo klasyfikacja do 8 lat i 14 dziewcząt i
chłopców. Dyplomy i puchary dla najlepszych trzech klubów. Upominki od organizatora dla czołowych
zawodników i zawodniczek

XIII. Uwagi końcowe:
Za zdolność zawodnika do startu oraz jego ubezpieczenie odpowiada jego klub lub pełnoletni
opiekunowie.
Dyrektor zawodów :
Tomasz Kamieniecki
Prezes ZZSzach

