
REGULAMIN
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Juniorów do lat 9, 11, 13

oraz Fide Open Solec Kujawski do 2199 (otwarte MWJ do lat 15 i 17)
JuraPark Solec Kujawski, 20-22.06.2014 r.

1. Cel:
• Wyłonienie Mistrzów Województwa Kujawsko – Pomorskiego Juniorów i Juniorek.
• Popularyzacja szachów wśród dzieci i podnoszenie ich poziomu sportowego.
• Awans do Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów.

2. Termin i miejsce:
• 20-22 czerwca 2014 r. w Solcu Kujawskim – Restauracja Jaskiniowa 

(http://www.juraparksolec.pl/).
• Organizatorem turnieju jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.
• Kierownik mistrzostw: Jarosław Wiśniewski (609 912 224).
• Terminarz:

Turniej Open i Chłopcy do lat 13 Grupy dziewcząt: do lat 9, 11 i 13
20.06 – piątek Grupy chłopców: do lat 9 i 11
13:00-13:30 – potwierdzenie udziału
13:30-19:30 – otwarcie i runda I-II 21.06 – sobota

21.06 – sobota 08:00-08:30 – potwierdzenie udziału
09:00-15:00 – runda III-IV 09:00-14:00 – otwarcie i runda I-II
16:00-19:00 – runda V 16:00-19:00 – runda III-IV

22.06 – niedziela 22.06 – niedziela
09:00-16:00 – runda VI i VII 09:00-16:00 – runda V-VII
16:30 – zakończenie 16:30 – zakończenie

3. Uczestnictwo i zgłoszenia:
• W turnieju mogą uczestniczyć dzieci zarejestrowane w KPZSzach lub zameldowane 

na terenie województwa (bez przynależności klubowej):
2005 i młodsi – grupa do lat 9 2004 i 2003 – grupa do lat 11
2002 i 2001 – grupa do lat 13
Grupa Open (z dodatkową klasyfikacją do lat 15 i 17) do 2199 (Fide)

• Uczestnicy (do lat 9, 11 i 13) muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach 
(istnieje możliwość wyrobienia licencji na miejscu: deklaracja + opłata 30 zł).

• Zgłoszenia można wysyłać na adres: paweljaroch84@gmail.com lub na serwisy 
turniejowe: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2386/.

• Termin zgłoszeń mija   13 czerwca  ,   po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane 
(tylko w razie wolnych miejsc) na sali gry przy potwierdzeniach udziału.

• Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, ranking, klub i nr 
licencji. Po terminie wpisowe wzrasta o   20 zł.

4. Wyżywienie i atrakcje w JuraParku:
• Na miejscu będzie możliwość zamówienia obiadów.
• JuraPark w Solcu Kujawskim wystosował również dodatkową ofertę dla uczestników 

mistrzostw (zawodnicy, opiekunowie, rodzina). Jednorazowa opłata za wstęp na 
teren JuraParku (2-3 dni) kosztuje tylko 25 zł, w ramach których będzie:
- kino emocji 5D (jeden seans/os), plac zabaw (zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, 
pajęczyna).
- park rozrywki(mini ciuchcia , basen z kulkami, gokarty, Trampolina, bungi, statek 
piracki, karuzele łańcuchowe, rollercoaster, kaczki na wodzie) 
- ścieżka edukacyjna, Muzeum Ziemi.

• Prosimy o składanie zamówień na wejściówki do JuraParku do 13 czerwca na e-
maile: paweljaroch84@gmail.com. Po terminie będzie można nabyć wejściówki 
po normalnych cenach.
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5. Tempo gry i system rozgrywek:
• 60’+30” na ruch w turniejach OPEN i chłopców do lat 13 oraz 30’+30” na ruch w 

grupach dziewcząt do lat 9, 11, 13 i chłopców do lat 9 i 11. 7 rund systemem 
szwajcarskim, kojarzenie komputerowe. Obowiązuje zapis do końca partii.

• Chłopcy i dziewczynki grają w osobnych grupach.
• W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z 

sąsiednich grup wiekowych w jeden turniej. Połączone w ten sposób grupy mogą 
rozegrać turniej wyłącznie systemem kołowym. Wówczas ustalenie kolejności miejsc 
zawodników w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się po uwzględnieniu 
partii pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej.

6. Ocena wyników:
• Przy równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują:

średni Buchholz, pełny Buchholz, ilość zwycięstw, bezpośredni pojedynek.
• Przy zmianie systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie 

następująca: Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.

7. Finansowanie:
• Wpisowe do turniejów wynosi 50 zł, dla grup zgłoszonych do rankingu Fide i 20 zł 

dla pozostałych (prawdopodobnie D-9, D-11, C-9). Wpisowe zawiera „OKR”.
• Koszty uczestnictwa ponoszą kluby lub zawodnicy.
• Koszty organizacyjne zawodów pokrywa KPZSzach.

8. Nagrody:
• Za miejsca 1-3 w każdej z grup przewidziane są puchar/statuetki, 1-6 dyplomy.
• Organizator przewiduje też nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów.
• Pierwszych 12 zawodników (w mistrzostwach nie muszą brać udziału zawodnicy, 

którzy w bieżącym roku w finałach uzyskali co najmniej 50% punktów – starszy 
rocznik lub 40% punktów – młodszy rocznik) z każdej grupy wiekowej uzyska prawo 
startu w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów (eliminacje do Mistrzostw 
Polski), które odbędą się w dniach:
27.09-04.10.2014 r. w Dworku w Gozdawie k/Mogilna.

• Przy min. 30 zgłoszeniach w turnieju Open I nagroda wyniesie 300 zł. Min. 5 nagród 
finansowych. Dodatkowa klasyfikacja dla juniorów do lat 15 i 17. Za dalsze miejsca 
w klasyfikacji generalnej przewidziane są nagrody rzeczowe.

9. Sędziowanie:
• W mistrzostwach obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE.
• Spóźnienie na partię wynosi max. 15 minut.
• Sędzia główny – Fide Arbiter Paweł Jaroch, zastępca sędziego głównego – sędzia 

klasy I Jarosław Wiśniewski.

10. Inne:
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego.
• Sprzęt do gry zapewnia organizator.
• Nocleg uczestnicy załatwiają we własnym zakresie. Dla ułatwienia podajemy 

przykładowe miejsca, gdzie można skorzystać z pobytu na terenie Solca 
Kujawskiego: http://www.osir.soleckujawski.pl/, http://tania-kwatera.pl/, 
http://www.hotellesna.com.pl/.

• Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny
jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

• Zawodnicy, którzy chcą wystąpić w makroregionie muszą zagrać w mistrzostwach 
województwa (nie licząc graczy z nabytym prędzej prawem startu).

• W sprawach nieujętych Regulaminem obowiązują „Wytyczne w sprawie organizacji i 
przebiegu w roku 2014 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na 
szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim”.
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