
Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików na rok 2019 
Strefa Północna 

Trzcianka, 14.04.2019 r. 
 

 

1. Cel zawodów:  

 Wyłonienie zawodników awansujących do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i 

Młodzików;  

 Wyłonienie Mistrzów i Mistrzyń Wielkopolski Juniorów i Młodzików Strefy 

Północnej WZSzach;  

 Umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież V i IV kategorii szachowej; 

 Popularyzacja szachów dziecięcych w strefie północnej;  

 Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce.  

 

2. Organizator:  

 Wielkopolski Związek Szachowy  

 Stowarzyszenie im. Ferdynanda Dziedzica 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance 

 Wielkopolski Klub Szachowy 

 

3. Zasięg strefy  

 Strefa północna – powiaty: szamotulski, obornicki, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, 

międzychodzki, wągrowiecki, złotowski, chodzieski. 

 

 

4. Termin i miejsce:  

 14 kwietnia 2019 r. Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance (ul. Sikorskiego 26)  

 weryfikacja zgłoszeń 9.30 – 9.55, I runda – 10.00.  

 

 

5. System rozgrywek:  

 Zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim lub "każdy z każdym"  

w zależności od liczebności grup.  

 Grupy C9, D9, C11, D11, C13, D13, C15, D15, C17, D17 - 7 rund tempem 25 minut 

na partię dla zawodnika z dodatkiem 5 sekund na każde posunięcie.  

 Turniej odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych,  

oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:  

o C9 D9 zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2010 i młodsi, 

o C11 D11 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2008-2009, 

o C13 D13 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2006-2007, 

o C15 D15 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2004-2005, 

o C17 D17 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2001-2003. 

W przypadku małej liczby startujących grupy można łączyć (wiekowe, chłopcy – 

dziewczynki) z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji dla każdej z grup 

 

 

6. Zgłoszenia:  

 Organizator prosi o zapowiedzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza na 

stronie chessmanager.com do 11 kwietnia. 

 Zgłoszenia przyjmuje również sędzia główny: Dorota Sikorska tel. 609450527  

e-mail: dorota-sikorska@o2.pl 

 

 

 

 

mailto:dorota-sikorska@o2.pl


 

7. Uczestnictwo:  

Prawo gry posiadają obywatele polscy z Wielkopolski według przynależności 

strefowych (oraz zamieszkujący w Wielkopolsce obywatele państw UE, posiadający 

zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku. Obowiązuje 

stan z Centralnego Rejestru PZSzach na moment weryfikacji listy startowej a dla 

zawodników niezarejestrowanych w CR deklarowana przynależność klubowa lub 

miejsce zamieszkania (dla zawodników bez przynależności klubowej). 

 

 

 

8. Wpisowe:  

 Wysokość wpisowego do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski wynosi 20 zł. 

 Wpisowe należy uregulować gotówką na miejscu przed rozpoczęciem zawodów.  

Wpisowe w całości przeznaczone jest na fundusz nagród oraz na koszty 

organizacyjne. 

 

9. Nagrody i wyróżnienia:  

 Grupy C9, C11, D9, D11 – awans do Finałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i 

Młodzików (MWJM)  uzyskuje pierwszych 8 osób, w przypadku gdy grupa liczy 

powyżej 20 osób awans uzyskuje 10 zawodników.  

 Grupy C13, C15, C17, D13, D15, D17 – awans do Finałów MWJM uzyskuje 

pierwszych 6 osób, w przypadku gdy grupa liczy powyżej 20 osób awans uzyskuje 8 

zawodników.  

 Miejsc awansujących nie blokują finaliści MPJ w szachach klasycznych z roku 

poprzedniego i członkowie kadry WZSzach, którzy mają prawo bezpośredniej gry w 

finałach Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików.  

 Lista osób uprawnionych do startu w finałach Zawodnicy zajmujący miejsca I-III 

otrzymują medale i dyplomy. 

 Organizator może ufundować nagrody rzeczowe w zależności od możliwości 

finansowych. 

 

10. Sędziowanie:  

 Sędzia główny: Dorota Sikorska 

 Podczas zawodów decyzja sędziego głównego jest nieodwołalna. Ewentualne 

odwołania można składać w terminie do 3 dni po zakończeniu zawodów do 

Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSzach;  

 Sędzia zawodów jest zobowiązany w ciągu 14 dni po zawodach przesłać 

sprawozdanie z kompletem wyników wraz z listą zawodników awansujących  

do Finałów na adres Wiceprezesa ds. Młodzieży WZSzach.  

 

 

12 . Uwagi Końcowe:  

 Na stronie chessmanager.com na bieżąco publikowana będzie lista zgłoszonych 

zawodników: 

- D9 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669887445827584 

- C9 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669887445827584 

- D11 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669887445827584  

- C11 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669887445827584  

- D13 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669887445827584 

- C13 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669887445827584  

- D15 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669887445827584  

- C15 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669887445827584 

- D17 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669887445827584 

- C17 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669887445827584;  

 Dla uczestników zostanie zorganizowany bufet kawowy 



 Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Polskiego Związku Szachowego oraz 

Regulamin Półfinałów MWJM dostępny na stronie Wielkopolskiego Związku 

Szachowego. 

 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania materiałów  

audiowizualnych zrealizowanych  podczas  turnieju,  a  w  szczególności zdjęć,  

materiałów  filmowych,  wywiadów  i  nagrań dźwiękowych przedstawiających 

uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 
Dorota Sikorska 

Pełnomocnik Strefy Północnej 


