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Komunikat Organizacyjny Drużynowych Mistrzostw 

Województwa Pomorskiego 
Juniorów w Szachach 

 
 

 1. Organizator: 
 
  - Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy 
  - Instytucjami współ finansującymi są: Urząd Marszałkowski w Gdańsku i Pomorska 
    Federacja Sportu  
   
 
2.  Uczestnictwo: 
  
  - Prawo startu w mistrzostwach mają drużyny, których zawodnicy zrzeszeni są  
    w PWZSzach. 
  - Kluby biorące udział w rozgrywkach ligowych nie mogą mieć zaległości finansowych 
    w stosunku PWZSzach i PZSzach. 
  - zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą i przynależność klubową. 
 
3. Składy drużyn: 
 
    Drużyna składa się z 4 zawodników z podziałem na: 
    Szachownice 1 i 2 – zawodnicy rocznik 1998 i młodszych. 
    Szachownica 3  – zawodnik rocznik 2002 i młodszych. 
    Szachownica 4 – zawodniczka rocznik 1998 i młodsza. 
    Zawodnicy rezerwowi bez ograniczeń. 
 
4.  System rozgrywek: 
 
   - System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn. 
   - Zgłoszenie zawodników rezerwowych musi być dokonane na 24 godzin przed 
     rozegraniem meczu. 
   - Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię w tym turnieju  
     uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji DMWPJ. 
   - Tempo gry wynosi  90 minut na partię dla zawodnika. 
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5. Wpisowe i opłata klasyfikacyjno-rankingowa: 
 
    Wpisowe wynosi 100 zł. (za drugą drużynę z tego samego klubu 50 zł) + 20 zł. (opłata     
    klasyfikacyjno- rankingowa) za każdego zawodnika składu podstawowego. Każdy     
    zgłoszony zawodnik  rezerwowy musi też wnieść opłatę klasyfikacyjno-rankingową  
    20 zł. Wpisowe i opłatę klasyfikacyjno-rankingową należy wpłacić na konto PWZSzach: 
    Nordea Bank Polska   S.A. Oddział/POB Gdańsk III 
    13 1440 1345 0000 0000 1284 0853 do 31.12.2015 r. 
 
6. Zgłoszenia do rozgrywek: 
 
    Zgłoszenia klubów z podanymi składami drużyn wg załączonego druku należy 
    przesłać na adres pwzszach_liga@op.pl do dnia 22.12.2015 r. W zgłoszeniu 
    należy podać dane kontaktowe kierownika drużyny. 
 
7. Nagrody:  
 
    Ilość pucharów i medali oraz informacje o nagrodach poda organizator po II 
    rundzie w terminie zjazdu. 
 
 
8. Postanowienia końcowe: 
 
- Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada 
     jednostka delegująca 
-  Przez cały czas zawodów drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna 
    odpowiadającego za sprawy wychowawcze. 
-  Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji 
    gry w szachy. 
-  W czasie rozgrywania partii zawodnik nie może prowadzić żadnych rozmów  
-  Podczas rozgrywania partii zawodnik nie może opuszczać sali gry.  
-  Obowiązki kapitana drużyny regulują przepisy turniejowe PZSzach i FIDE.  
-  Obowiązuje prowadzenie zapisu partii do chwili, gdy na zegarze pozostanie mniej  
    niż 5 minut. 
-  Na sali gry  obowiązuje całkowity zakaz posiadania włączonych telefonów  
    komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych pod rygorem: 
   a) dla zawodnika - przegrania partii 
   b) dla innych osób – zakaz wstępu na salę do końca turnieju. 
-  Mistrzostwa grane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry FIDE oraz PZSzach. 
-  Turniej zostanie zgłoszony do FIDE. 
  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji komunikatu oraz możliwość 
wprowadzania zmian. 

 
 
                                                                     


