
                

Regulamin

Internetowe Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego
Juniorów w Szachach Błyskawicznych

5.12.2020

1. Organizatorzy:
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Pomorska Federacja Sportu
Instytucja współfinansująca: Samorząd Województwa Pomorskiego

2. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w sobotę 5.12.2020 r. o godzinie 10.00 na platformie chess.com

3. Cel:
Wyłonienie Internetowego Drużynowego Mistrza Województwa Pomorskiego Juniorów w Szachach
Błyskawicznych.

4. Uczestnictwo:
Prawo gry w zawodach mają 4 - osobowe drużyny juniorów (rocznik 2002 i młodsi) z jednego klubu
zrzeszonego w  Pomorskim Wojewódzkim Związku Szachowym.

5. System rozgrywek:
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszeń – wstępnie przewidywany jest system kołowy. 
O kolejności miejsc w klasyfikacji decyduje:
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. 

6. Tempo gry:
Tempo gry wynosi 5 minut dla zawodnika na całą partię.

1/2

http://Chess.com/


7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do dnia 3.12.2020 r. na mail: biuro@pwzszach.org.pl
W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz jej skład w kolejności szachownic.
Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia. 

8. Nagrody:
I miejsce – Puchar i 4 medale
II miejsce – Puchar i 4 medale
III miejsce – Puchar i 4 medale 

9. Postanowienia końcowe:
W turnieju nie będzie pobierane wpisowe.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.
Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zgłoszenie do turnieju 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.
Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i deklarują 
brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych.
Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty – Cheatingowej.
Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z zawodów za używanie niedozwolonego dopingu,
po uprzednim sprawdzeniu jego partii oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości. 
Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem, dostępem 
do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian.
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