
Szachowe Mistrzostwa Międzynarodowe w 2019 nie wymagające kwalifikacji krajowych, 

które WMZSzach poleca pod rozwagę swoim członkom jako turnieje gromadzące licznych i o 

wysokim poziomie sportowym zawodników z wielu różnych krajów lub kontynentów, i nie 

wymagające takich nakładów finansowych jak Mistrzostwa Świata czy Europy, w których 

udział wymaga uzyskania nominacji w kwalifikacjach krajowych. 

 

JUNIORZY: 

 

Szachy  klasyczne: 

 

1. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w grupach wiekowych do lat 12 i do lat 18 

 

Termin:  10.07. – 17.07.2019 g.15.30 ceremonia zamknięcia. 

Miejsce: Pardubice, Czechy 

Zgłoszenia: oficjalnie do 31.05.2019 – organizator nie powinien odmówić późniejszych 

Zasady: Chłopcy – druzyny 4-osobowe + ew. 1 rezerwowy  

              Dziewczynki – drużyny 2-osobowe + ew. 1 rezerwowa 

Inne dane: na stronie www.fide.com/ calendar / european events 

 

2. Mistrzostwa Unii Europejskiej juniorów do lat 14 w grupach U08, U10, U12 i U14 

 

Turniej OPEN = wspólna gra chłopców i dziewczynek w poszczególnych grupach z 

osobną klasyfikacją końcową dla obu płci 

Są dwie edycje o tej samej nazwie: Austriacka w miejscowości Mureck k/Graz przy 

granicy ze Słowenią oraz Czeska w miejscowości Kouty nad Desnou k/Jesenik przy 

granicy z Polską. 
Termin austriacki: 30.07. – 8.08.2019 g.14.00 ceremonia zamknięcia  

Zgłoszenia: oficjalnie do 27.06.2019  - późniejsze: możliwe ale jest to utrudnione 

Inne dane:  www.jugendschach.at 

Termin czeski:  15.08. – 24.08.2019 g.14.30 – ceremonia zamkniecia 

Termin zgłoszeń: do 30.06.2019 – późniejsze możliwe 

Inne dane: www.europechess.org / calendar / affiliated tournaments 

 

Szachy szybkie i błyskawiczne: 

 

1. Mistrzostwa Świata Kadetów w grupach wiekowych U08, U10, U12 

 

Termin: 15.08. – 18.08.2019 g.18.00 ceremonia zamknięcia 

Miejsce: Minsk, Białoruś 
Zgłoszenia: oficjalnie do 1.07.2019 – późniejsze: chyba możliwe ale utrudnione 

Inne dane: www.fide.com /calendar / world events 

 

2. Mistrzostwa Świata Juniorów w grupach wiekowych U14, U16, U18 

 

Termin: 10.09. – 13.09.2019 g.19.00 ceremonia zamknięcia 

Miejsce: Salobrena ( prowincja Granada na południu ) Hiszpania 

Zgłoszenia: oficjalnie do ????.2019 – późniejsze: chyba możliwe ???? 

Inne dane: www.fide.com /calendar / world events  

 

 



3. Mistrzostwa Europy Juniorów  w grupach wiekowych od U08 do U18  

 

Termin: 30.11. – 04.12.2019 – termin wstępny jeszcze nie potwierdzony regulaminem 

Miejsce: Tallin, Estonia 

Zgłoszenia: nie zdefiniowane 

Inne dane: www.europechess.org / calendar 

 

Szachy klasyczne, szybkie i błyskawiczne – łącznie 

 

1. Indywidualny Szkolny Puchar Europy w grupach wiekowych od U07 do U15 

 

Termin:  10.10. – 20.10.2019  - termin wstępny nie potwierdzony regulaminem 

Miejsce: Ulcinj, Montegro  ( Czarnogóra przy granicy z Albanią ) 
Zgłoszenia: nie ustalono – wstępnie i nieoficjalnie do 15.08.2019 

Inne dane: www.europechess.org – regulacje będą dopiero zamieszczone 

Zasady gry: 7 do 9 rund szachów klasycznych, 7 rund szachów rapid ( 1 dzień ), 14 rund 

szachów błyskawicznych ( 1 dzień ) – o końcowym wyniku decydują wyniki z 

poszczególnych części pokazanych jako suma zajętych miejsc – najlepszy to 1+1+1 = 3 

Turniej ten to testowa koncepcja ECU promująca szachową wszechstronność. 
 

SENIORZY 50+  ORAZ 65+ 

 

1. Drużynowe Mistrzostwa Europy  

 

      Termin: 17.09. – 26.09.2019  g.21.00 – ceremonia zamknięcia 

      Miejsce: Mali Losinj ( wyspa) , Chorwacja 

      Zgłoszenia: 17.07.2019 – póżniejsze zgłoszenia mozliwe 

      Inne dane: www.europechess.org / calendar 

 

2. Indywidualne Mistrzostwa Świata 

 

Termin: 11.11. – 23.11.2019 g. 21.00 – ceremonia zamknięcia 

Miejsce: Buchareszt, Rumunia 

Zgłoszenia:11.09.2019 – późniejsze możliwe 

Inne Dane: www.fide.com / calendar / world events 

 

 

Wszystkich chętnych do poznania lub kontynuacji zmagań szachowych na szczeblu 

międzynarodowym gorąco zachęcamy do rozważenia startu w niektórych tych imprezach. 

 

 


