
                              

            

            REGULAMIN 
  

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO LAT 7 i 8 

W SZACHACH 
 

   

1. CELE   

Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Województwa Pomorskiego dzieci do lat 7 i 8 w szachach.  Popularyzacja gry 

w szachy wśród najmłodszych dzieci. 

   

2. ORGANIZATORZY  

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy  

Wojskowy Klub Sportowy FLOTA Gdynia 

Pomorska Federacja Sportu 

Instytucja współfinansująca: Samorząd Województwa Pomorskiego 

   

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW   

Mistrzostwa odbędą się 4 września 2021 r. (sobota) 

w Klubie 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni, ul. Zielona  
Potwierdzenie uczestnictwa godz. 9.00 – 9.30.  

Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00 

   

4. SYSTEM ROZGRYWEK   

System rozgrywek: planowane jest rozegranie turnieju systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, 15 minut na 

zawodnika (w przypadku mniej licznej grupy zastosowany zostanie system kołowy). Dziewczynki i chłopcy grają 

w osobnych grupach.   

   

5. ZGŁOSZENIA   

Zgłoszenia do dnia 2 września 2021 r. poprzez wypełnienie formularza na stronie zawodów. Zawodnicy, którzy 

dokonają zgłoszeń po wyznaczonym terminie będą dopuszczeni do gry w miarę posiadanych wolnych miejsc. Liczba 

zawodników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
 

dziewczęta do lat 7:  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2452/ 

 

dziewczęta do lat 8:  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2453/ 

 

chłopcy do lat 7:  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2450/ 

 

chłopcy do lat 8:  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2452/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2453/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2450/


http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2451/  

 

   

6. UPRAWNIENIA DO STARTU   

Uprawnieni do gry: dziewczynki i chłopcy urodzeni w 2013 roku lub młodsi mieszkający w województwie 

pomorskim i/lub zarejestrowani w województwie pomorskim w Centralnym Rejestrze PZSzach. 

 

7. NAGRODY 

I – III miejsce puchary i medale w kategoriach: 

dziewcząt do lat 7 

dziewcząt do lat 8 

chłopców do lat 7 

chłopców do lat 8 

Nagrody rzeczowe i dyplomy dla wszystkich uczestników. 

 

8. WPISOWE 

Wpisowe wynosi 25 zł. 

Opłatę należy wnieść w dniu zawodów do godziny 930. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.   

Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca.  Przez cały czas 

zawodów zawodnik musi posiadać pełnoletniego opiekuna odpowiadającego za sprawy wychowawcze (jedna osoba 

– ze względu na ograniczenie liczby osób w pomieszczeniach). 

Organizator zastrzega możliwość połączenia grup turniejowych z zachowaniem odrębnej klasyfikacji podanej  

w pkt. 7. 

W przypadku wolnych miejsc organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia zawodnika na sali gry do godz. 930. 

W sprawach szachowych nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Kodeks Szachowy.   

Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.  

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. 

 

Dodatkowe zasady wprowadzone ze względu na zagrożenie epidemiologiczne: 

 

Uwaga! Turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministerstwa dotyczącymi organizacji imprez 

sportowych. Zawodnicy startujący w turnieju zobowiązani są do absolutnego stosowania się do wytycznych w tym 

zakresie. Sędzia ma prawo niedopuszczenia zawodnika do partii w przypadku niedopełnienia formalności 

związanych przestrzeganiem zasad ochrony epidemicznej. 

 

– w sali gry istnieje obowiązek noszenia maseczek (nie dotyczy to jednak sytuacji przy rozgrywanej partii szachowej) 

– w sali gry mogą przebywać jedynie zawodnicy i sędziowie 

– prosimy o dezynfekowanie rąk przed przystąpieniem do rozgrywki 

– nie podajemy sobie ręki przed partią i po jej zakończeniu 

– każdy zawodnik przed przystąpieniem do gry będzie miał zmierzoną temperaturę i będzie musiał złożyć 

wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia 

– zawodników prosimy o przybycie na salę gry do godziny 9.30. 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania/przełożenia turnieju w przypadku zaostrzenia sytuacji 

zagrożenia epidemiologicznego. 

 

 

Zapraszamy do udziału w turnieju!!! 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2451/

