
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
MISTRZOSTW MAKROREGIONALNYCH MŁODZIKÓW  

STREFY LUBUSKO – DOLNOŚLĄSKIEJ W SZACHACH (UR. 2006, 2007, 2008) 
  PSZCZEW, 30.09 - 03.10.2016 

 
 

 
I. Organizator zawodów 
Agencja 64 PLUS Aleksander Czerwoński – na zlecenie Lubuskiego Związku Szachowego 
 
II. Cel zawodów 

 Wyłonienie zwycięzców i zawodników punktujących w MMM  
 Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży  
 Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych 

 
III. Termin i miejsce 
30.09-03.10.2016 - Ośrodek Wypoczynkowy KARINA, ul. Wybudowanie 15, 66-330 Pszczew. 
http://www.o-karina.pl/ 
 
IV. Program zawodów: 

 30 września (piątek) od godz. 16.00 - przyjazd i rejestracja zawodników.  
 Kolacja w godz. 18.00 – 20.00. 
 Odprawa techniczna o godz. 20:00 na sali gry.  
 Zawody odbędą się na dystansie 7 rund, w układzie: 3,3,1.  
 Rundy poranne o godz. 9.00 i 11.00, popołudniowe o godz. 15.00.  
 Zakończenie zawodów 3.10.2016 - 30 minut po zakończeniu ostatniej partii. 

 
V. Warunki uczestnictwa 
W MMM mogą brać udział zawodnicy z roczników 2006-2008, posiadający licencję zawodniczą 
PZSzach, reprezentujący województwo lubuskie lub dolnośląskie. 
 
VI. System rozgrywek: 
Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego: 
http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2016/01/Wytyczne-2016.pdf i zostaną zgłoszone do 
oceny rankingowej FIDE. 
 
VII. Tempo gry: 
60 minut na partię dla zawodnika. 
 
VIII. Sędziowanie: 

 W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy 
PZSzach. 

 Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 
minut w stosunku do czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. 

 W zawodach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia 
czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu 
zaproponowano remis przed 40 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego 
przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry. 

 Sędzią głównym zawodów jest FA Tomasz Sowa. 
 
IX. FINANSOWANIE:  

 Ośrodek KARINA dysponuje bazą noclegową w wysokim standardzie. 
 Koszt zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie i kolacja szwedzki stół) wynosi: 

- pokój 2-4 os. (wysoki standard) – 80 zł x 3 doby = 240 zł 
- domki 5 os. (2+2+1) - 75 zł x 3 doby = 225 zł   
- pokój 1 osobowy – 110 zł x 3 doby = 330 zł 
Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc w pokojach 1-osobowych. 
O przydziale poszczególnych rodzajów pokojów decyduje kolejność zgłoszeń. 

http://www.o-karina.pl/
http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2016/01/Wytyczne-2016.pdf


Koszty wpisowego, zakwaterowania i wyżywienia opłacić można przelewem na konto:  

AGENCJA 64 PLUS Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp.  

Nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444.  

Wpłaty gotówkowe po indywidualnych uzgodnieniach.  
 
X. Zgłoszenia: 
Zgłoszenie udziału zawodnika prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
agencja64@gmail.com do dnia 15.09.2016. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat 
zakwaterowania i wyżywienia zawodników oraz opiekunów.  
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku - na wskazane wyżej konto 
- w wysokości 100,00. 
Kierownik zawodów – Aleksander Czerwoński, tel. 607 806 152 
 
XI. Nagrody: 
Puchary dla trzech najlepszych graczy w każdej z grup. 
Dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 w obu grupach turniejowych.  
 
XII. Inne sprawy organizacyjne  

 Zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką rodziców, lub wskazanych przez 
nich opiekunów. 

 Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.  
 Ośrodek KARINA nie zabezpiecza własnej opieki medycznej. W pobliskim Międzyrzeczu 

(17 km.) znajdują się placówki opieki medycznej. 

 Na terenie ośrodka znajdują się: boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, kort 

tenisowy, stadnina koni pod siodło, własny bezpośredni dostęp do jeziora, plażę, pomost, 

łodzie żaglowe, rowery wodne, kajaki oraz sprzęt windsurfingowy.  

 Ośrodek „Karina” położony jest na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, w 

bogatej w historię i zabytki miejscowości Pszczew, nad malowniczym jeziorem Szarcz, co 

pozwala na stworzenie atrakcyjnej oferty dla dzieci i młodzieży. 
 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. 

 
 
 
 
Prezes LZSzach.         Agencja 64 
Andrzej Modzelan            Aleksander Czerwoński 

mailto:agencja64@gmail.com

