
 
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Województwa Pomorskiego Seniorów 

w Szachach Szybkich. Malbork  18.05.2019 r. 
 

Organizatorzy: 
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy, MCKiE Malbork.  
 

Termin i miejsce: 
Zawody zostaną rozegrane w dniu 18.05.2019 roku (sobota) w  Malborskim Centrum Kultury 
i Edukacji Szkoła Łacińska Stare Miasto 42. 

Cel: : 
Popularyzacja królewskiej gry wśród mieszkańców województwa pomorskiego, wyłonienie 
drużynowego mistrza szachów szybkich w naszym województwie, wymiana doświadczeń 
sportowych, organizacyjnych i szkoleniowych. Stworzenie alternatywy wykorzystania 
wolnego czasu. 

Uczestnictwo: 
Prawo gry w zawodach mają 4-osobowe drużyny z jednego klubu zrzeszonego w PWZSzach. 
Ponadto organizatorzy dopuszczają do gry drużyny złożone z dowolnie zebranych 
zawodników z maksymalnym średnim rankingiem PZSzach 1800. 
Wpisowe od drużyny  60 zł. Każda kolejna drużyna z jednego klubu 40 zł. 
 
Wpisowe należy wpłacać do dnia 16.05.2019 r. na konto: 

Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego   Nr konta: 
13 1440 1345 0000 0000 1284 0853  z dopiskiem: turniej drużynowy oraz kogo dotyczy. 

System rozgrywek: 
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszeń. 
Przy uczestnictwie przynajmniej 11 drużyn rozegrany zostanie 7-rundowy turniej systemem 
szwajcarskim, w przeciwnym wypadku  turniej systemem kołowym. 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia należy wysłać na adres  marek.dackiewicz@wp.pl  do dnia 16.05.2019 r. 
W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz jej skład w kolejności szachownic. 
Zgłoszenie powinno zawierać  - Imię i nazwisko , posiadaną kategorię , datę urodzenia. 
Serwis turniejowy na stronie ChessArbiter 
http://chessarbiter.com/turnieje/2019/tdr_903/ 
Turniej zgłoszony zostanie do oceny rankingowej FIDE. 

Tempo gry: 
10 minut dla zawodnika + 5 sekund na każde posunięcie od początku partii 



Ocena wyników: 
Na wynik składa się suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., 
za przegrany 0 pkt.) 

W przypadku równej ilości punktów meczowych o kolejności miejsc zadecydują: 

a. suma punktów (tzw. małych) zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny 
(wygrana 1 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0 pkt.) 
b. wynik bezpośredniego spotkania 
c. suma punktów na pierwszej szachownicy, a w przypadku równości na kolejnych 
szachownicach 
 

Terminarz: 
Sobota  18.05.2019 r. 

09.00 - 09.30  - weryfikacja zawodników i drużyn 
09.30 - 09.45  -  odprawa techniczna 
10.00 - 15.00  - rundy turniejowe 
około 15.00  - zakończenie zawodów 

Nagrody : 
Puchary i medale za miejsca  I-III dla drużyn w klasyfikacji ogólnej. 
Nagrody pieniężne: 
I miejsce – 300 zł  
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 

Finansowanie: 
Zawodnicy startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów. Koszty 
organizacyjne pokrywa organizator. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia 
zawodników w czasie trwania imprezy oraz dojazdu i powrotu. 

Sprawy organizacyjne: 
Sprzęt do gry zapewnia organizator.  
Organizator nie przewiduje zapisów w dniu zawodów.  
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. Opiekę nad niepełnoletnimi 
zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian. Decyzje sędziego 
podczas trwania zawodów są ostateczne. 
Zgłoszenie do mistrzostw jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach 
informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator 
zastrzega 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: 
PWZSzach, MCKiE Malbork 

 


