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Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 
Juniorów w Szachach Błyskawicznych 

Prabuty 02.12.2017 
 

 
 

1. Organizatorzy: 
MKS “POGOŃ” Prabuty 
MTS Kwidzyn 
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy 
Instytucjami współfinansującymi są: Samorząd Województwa Pomorskiego i Pomorska Federacja Sportu 
 
2. Termin i miejsce: 
Zawody zostaną rozegrane w dniu 02.12.2017 r. w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu w Prabutach, 
ul. Łąkowa 22. 
 
3. Cel: 
Wyłonienie Mistrzów Województwa Juniorów w szachach błyskawicznych. 
Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży województwa pomorskiego. 
Dodatkowymi celami są stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży; poszukiwanie uczniów 
uzdolnionych do gry w szachy; stworzenie alternatywy wykorzystania wolnego czasu. 
 
4. Uczestnictwo: 
Prawo gry w zawodach mają zawodnicy spełniający n/w warunki: 
a) zawodnicy zrzeszeni w klubach województwa pomorskiego 
b) nie zrzeszona młodzież szkolna z terenu województwa pomorskiego 
c) opłata wpisowego w wysokości 20 zł od zawodnika. 
 
Wpisowe należy wpłacać do dnia 29.11.2017 r. na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku 
Szachowego 13 1440 1345 0000 0000 1284 0853  
w tytule:  IMWPomJ z podaniem imienia i nazwiska zawodnika  
 
5. System rozgrywek: 
Rozgrywki będą rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 
Zawody zostaną rozegrane w grupach wiekowych: 
Grupa do 10 lat (2007 i młodsi) dodatkowa klasyfikacja do lat 8 
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Grupa do 14 lat (2003 i młodsi) dodatkowa klasyfikacja do lat 12 
Grupa do 18 lat (1999 i młodsi) dodatkowa klasyfikacja do lat 16 
W przypadku małej ilości zawodników, grupy zostaną połączone. 
 
6. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia do dnia 29.11.2017 r.za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.chessarbiter.com 
 Zgłoszenia można wysyłać także na email: sobczynskir@wp.pl 
 
Grupa do 10 lat: http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_7002/  
Grupa do 14 lat: http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_7004/  
Grupa do 18 lat: http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_7003/  
 
Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszeń po wyznaczonym terminie będą dopuszczeni do gry w miarę 
posiadanych wolnych miejsc do godziny 9.30. 
 
7. Tempo gry: 
Tempo gry wynosi 3 minut dla zawodnika, na całą partię oraz 2 sekundy na każde posunięcie od 
początku partii. 
 
8. Kolejność miejsc: 
W przypadku równej liczby punktów o kolejności zajętych  miejsc decyduje punktacja pomocnicza: 
- Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych) 
- Wartościowanie pełne Buchholza 
- Liczba zwycięstw 
- Progresja 
- Wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami. 
 
9. Terminarz: 
9.00 – 9.45 weryfikacja i zamknięcie list startowych 
9.45 – odprawa techniczna 
10.00 – uroczyste otwarcie turnieju 
10.10 – rundy I - IX 
12.30 – uroczyste zakończenie turnieju. 
 
10. Nagrody: 
I miejsce puchar w kategorii juniorek i juniorów w grupach wiekowych: do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 
I – III miejsce w kategorii juniorek i juniorów medale w grupach wiekowych: do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 
Każdy uczestnik otrzymuje upominek, w każdej grupie dla najlepszych nagrody rzeczowe. 
 
11. Finansowanie: 
Koszty organizacyjne pokrywa Organizator 
Zawodnicy startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów. 
Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia zawodników w czasie trwania imprezy oraz dojazdu 
i powrotu. 
 
12. Postanowienia końcowe: 
Turniej jest zgłoszony do FIDE. 
Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry. 
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. 
Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. 
Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian. 
 
 


