
KOMUNIKAT III DOLNOŚLĄSKIEJ LIGI JUNIORÓW W SZACHACH

1. Organizator: Dolnośląski Związek Szachowy we Wrocławiu, Klub Szachowy Jelonka w Jeleniej Górze
2. Termin: 21-23.04.2017 r. (piątek-niedziela)
3. Sala gry: Karpacz, NOWA KRÓLOWA KARKONOSZY, ul. Konstytucji 3 Maja 22
4. Noclegi i wyżywienie: NOWA KRÓLOWA KARKONOSZY
5. Zakwaterowanie: pokoje 2-3-4 osobowe, (2+2) typu studio, z pełnym węzłem sanitarnym). 
6. Koszt pobytu 1 osoby: od kolacji 21.04.2017 do obiadu 23.04.2017 r. – 165 zł 
7. Wpisowe: za I zespół klubowy – 80 zł, za II zespół klubowy i kolejne zespoły  – 40 zł  
8. Terminarz:

 21.04.2017 r. (piątek) 

 godz. 15.00 - 18.00: przyjazd zespołów i zakwaterowanie

 godz. 18.00 - 18.30 - kolacja

 godz. 18.45 - otwarcie zawodów i I runda 

 22.04.2017 r. (sobota)

 godz. 8.00 - 8.45 – śniadanie

 godz. 9.00 - 13.00 – II i III runda

 godz. 13.00 – 14.00 – obiad

 godz. 14.30 - 18.30 – IV i V runda

 godz. 19.00 – kolacja 

 23.04.2017. (niedziela)

 godz. 8.00 - 8.45 – śniadanie

 godz. 9.00 – 13.00 – VI i VII runda

 godz. 13.00 – 14.00 – obiad

 godz. 14.30 – zakończenie turnieju

10. System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund. Tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika.

11. Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje Piotr Świątkowski tel.  883 792 249 lub email:
piotr@jelonka.jgora.pl

12. Zgłoszenia: Zgłoszenia zespołów  oraz składy imienne  przyjmuje sędzia główny Marta Wolska –  e-mail: 
mwmarta1@gmail.com . W zgłoszeniu należy przede wszystkim podać:

 skład podstawowy zespołu w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę 

urodzenia),

 imię i nazwisko kapitana zespołu,

 imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna zespołu (jeżeli nie jest kapitanem) wraz z numerem telefonu 

komórkowego.
13. Termin zgłoszeń: do 12.04.2017 r.

14. Należności za wpisowe oraz zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić do dnia 12.04.2017 r. na konto:
Dolnośląski Związek Szachowy, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
Alior Bank  51 2490 0005 0000 4530 2174 2296 w tytule przelewu pisząc „III D L J – nazwa drużyny ”

15. Nagrody i awanse
Puchary i medale dla trzech najlepszych zespołów. Dyplomy dla wszystkich startujących zespołów.
Dyplomy i nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach.
Zwycięski zespół awansuje do II ligi juniorów, w przypadku posiadania przez klub zespołu w II lidze juniorów lub 
rezygnacji ze startu prawo gry przechodzi na kolejny zespół.

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

http://dzszach.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2350:iii-dolnoslaska-liga-juniorow-2015&catid=15&Itemid=193
http://www.dzszach.pl/attachments/article/2361/formularz-rejestracja+licencja.pdf
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mailto:piotr@jelonka.jgora.pl

