
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA 
III DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW 

Szczawno Zdrój k/Wałbrzycha 18-19.04.2015 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
1. Organizator 
Dolnośląski Związek Szachowy 
Kierownik zawodów - Paweł Kowalczyk tel. 667096960 e-mail: pawelkowalczyk1992@gmail.com 
 
2. Termin i miejsce 
18-19.04.2015 Szczawno Zdrój, Dom Zdrojowy, Kolejowa 14, MAPA 
 
3. Uczestnictwo 
Według Regulaminu III DLJ, drużyny sześcioosobowe. 
 
4. System rozgrywek 
System szwajcarski na dystansie 5-7 rund lub system kołowy. Tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika. 
 
5. Wpisowe 
Wpisowe do rozgrywek wynosi 80 zł za pierwszą drużynę z danego klubu, 40 zł za drugą i 20 zł za kolejne. 
 
6. Zakwaterowanie i wyżywienie oraz sala gry 
 
Wariant A – od kolacji 17.04.2015 do obiadu 19.04.2015 
Pokoje 2-4 osobowe 150 zł od osoby 
Wariant B – od obiadu 18.04.2015 do obiadu 19.04.2015 
Pokoje 2-4 osobowe 95 zł od osoby 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach Domu Uzdrowiskowego Szczawno-Jedlina ul. Sienkiewicza 1, 
Szczawno-Zdrój. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym. 
 
Sala gry w Domu Zdrojowym – około 100 metrów od miejsca zakwaterowania 
 
Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia (w zgłoszeniu proszę podać wariant zakwaterowania) przyjmuje 
– Paweł Kowalczyk e-mail: pawelkowalczyk1992@gmail.com , tel. 667096960 
 
7. Zgłoszenia 
Zgłoszenia drużyn oraz składy imienne drużyn przyjmuje sędzia główny – Michał Dzikowski e-mail: 
michal.dzikowski@tlen.pl , tel.697825739.  
 
W zgłoszeniu należy przede wszystkim podać: 
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną 
datę urodzenia), 
b) imię i nazwisko kapitana zespołu, 
c) imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna drużyny (jeżeli nie jest kapitanem) wraz z numerem telefonu 
komórkowego. 
 
Serwis turniejowy - http://chessarbiter.com/turnieje/2015/tdr_1684/  
 
Termin zgłoszeń: do 13.04.2015 
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Należności za wpisowe oraz zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić do dnia 15.04.2015 na konto: 
Dolnośląski Związek Szachowy, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław 
Meritum Bank 47 1300 0000 2076 7154 4490 0001 w tytule przelewu pisząc „III DLJ ” 
 
8. Nagrody i awanse 
Puchary i medale dla trzech najlepszych drużyn. 
Dyplomy dla wszystkich startujących drużyn. 
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach. 
 
Każdy zawodnik startujący w III DLJ otrzymuje prawo do skorzystania z 30% zniżki na wpisowe w Memoriale 
Rubinsteina w 2015 r. 
 
Zwycięska drużyna awansuje do II ligi juniorów, w przypadku posiadania przez klub drużyny w II lidze 
juniorów lub rezygnacji ze startu prawo gry przechodzi na kolejna drużynę. 
 
Prowadzona będzie klasyfikacja klubowa wg. „małych punktów”. Trzy najlepsze kluby zostaną nagrodzone 
sprzętem szachowym (zegary elektroniczne). 
 
9. Orientacyjny program zawodów 
 
17.04.2015 (piątek) 
od 17 przyjazdy zawodników, 18:00-20:00 - kolacja 
 
18.04.2015 (sobota) 
8:30 - 9:30 - śniadanie 
do 9:30 potwierdzenie udziału 
9:40 – odprawa i otwarcie zawodów 
10:00 – I runda 
12:00 – II runda 
13:30 – 15:00 – obiad 
15:00 – III runda 
17:00 – IV runda 
18:00 - 20:00 – kolacja 

 
 
 
19.09.2015 (niedziela) 
8:00 – 9:00 – śniadanie 
9:00 – V runda 
11:00 – VI runda 
13:00 – VII runda 
14:30 - 15:45 – obiad 
16:00 – zakończenie Mistrzostw 

 
10. Postanowienia końcowe 
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. 
Podczas zawodów będzie można wyrobić licencję zawodniczą, formularz.   
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do 
organizatora. 
Obowiązuje Regulamin III DLJ z dnia 10.02.2015 
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