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Regulamin 
Drużynowych Mistrzostw Województwa Pomorskiego Juniorów 

w Szachach Szybkich 
Kwidzyn  04.11.2018 

 
 
1. Organizatorzy: 

 
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 04.11.2018 r. w Kwidzyńskim Centrum Kultury w 
Kwidzynie, ul. 11 Listopada 13. 

3. Cel : 
Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego. 
Wyłonienie drużynowego mistrza w szachach szybkich w naszym województwie. 
Wymiana doświadczeń sportowych, organizacyjnych i szkoleniowych. 

4. Uczestnictwo: 
Prawo gry w zawodach, mają 4-osobowe drużyny juniorów (rocznik 2000 i młodsi) z jednego Klubu, 
Domu Kultury lub Szkoły. 
Wpisowe od drużyny 40 zł oraz po 20 zł za każdą następną drużynę z jednego klubu. 

5. System rozgrywek: 
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszeń. 

6. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: sobczynskir@wp.pl  nie później jak do 
30.10.2018 r. W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz jej skład w kolejności szachownic 
(imię i nazwisko zawodników i datę urodzenia). Instytucje które zgłoszą większą ilość zawodników 
proszone są o podzielenie ich na drużyny z oddzielnymi nazwami dla każdej.  

 
Serwis turniejowy: 
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/tdr_6220/ 
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7. Tempo gry: 
Tempo gry wynosi 10 minut dla zawodnika, na całą partię oraz 5 sekund na każde posunięcie od 

początku partii. 

8. Ocena wyników: 
    

  Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów: 
  1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt.,  
  2. Suma punktów (tzw. małych) zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny (wygrana 1 pkt, 
  remis 0,5 pkt, przegrana 0 pkt. 
  3. Wyniki bezpośrednich meczów, uwzględniające w pierwszej kolejności punkty meczowe, a przy braku 
  rozstrzygnięcia także punkty małe (tzw. mała tabela), 
  4. Suma punktów na pierwszej szachownicy, a w przypadku równości na kolejnych szachownicach, 
  5. Losowanie. 

9. Terminarz: 
 
Niedziela  04.11.2018 r. 

 

09.30 - 09.45 - weryfikacja zawodników i drużyn 
 
09.45 - 10.00 - odprawa techniczna 

 
10.00 - rundy turniejowe 

 
10. Nagrody : 

Puchary i medale za miejsca I-III. 
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za miejsca na szachownicach, dyplomy dla wszystkich 
drużyn oraz upominki dla wszystkich uczestników. 

11. Sprawy organizacyjne: 
Turniej zgłoszony do FIDE. 
Sprzęt i sale zapewnia organizator. 
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. 
Zawodnicy startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów. 
Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi. 
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub 
rodzic zawodnika. 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
W sprawach szachowych nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy FIDE 
i PZSzach. 
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, Sędziego Głównego w celach informacyjno-
marketingowych  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych 
zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.  

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian. 


