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Regulamin 

 

Otwartych Drużynowych Mistrzostw Województwa Pomorskiego  

w Szachach Błyskawicznych     

  

Organizatorzy: 

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy w Gdańsku  

Uczniowski Klub Sportowy „Wda” w Lipuszu  

Mobilna Szkoła Szachowa „Pelmat” z Lipusza 

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie 

Kościerski Dom Kultury w Kościerzynie  

 

Termin i miejsce: 
14.11.2015 r. (sobota) godz. 13:00  

Sala Widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 

 

Cele: 
Popularyzacja królewskiej gry wśród mieszkańców województwa pomorskiego  

Wyłonienie drużynowego mistrza w szachach błyskawicznych 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, Zakładu  Pracy, Szkoły, Uczelni 

Organizatorzy dopuszczą do gry drużyny złożone z dowolnie zebranych zawodników z maksymalnym 
średnim rankingiem PZSzach 1800. Zawody mają charakter otwarty i pozwalają na uczestnictwo drużyn 

z innych województw (z maksymalnym średnim rankingiem PZSzach zawodników 1800). 

Wpisowe od drużyny - 50 zł. Każda kolejna drużyna z jednego Klubu - 30 zł.  

 

Wpisowe należy wpłacać na miejscu 14.11.2015 r. do godziny 12.30. 

 

System rozgrywek: 

System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn  

 
Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 13.11.2015 r. drogą elektroniczną na adres: 
akademiaszachowa@gmail.com 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię szachową, datę urodzenia oraz nazwę drużyny  
i jej skład w kolejności szachownic  
 

Tempo gry: 

  5 minut dla zawodnika na partię 
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Ocena wyników: 

 

Na wynik składa się suma punktów meczowych: 2 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis. 

W przypadku równej ilości punktów meczowych o kolejności miejsc zadecydują: 

a. punkty zdobyte w meczach na szachownicach 
b. wynik bezpośredniego spotkania 
c. rezultaty na poszczególnych szachownicach 

 
 

Terminarz: 

Sobota  14.11.2015 r. 

12:30 – 12:45  - weryfikacja zawodników i drużyn 

12:45 – 12:55  - odprawa techniczna 

13:00 – 15:00  - rundy turniejowe 

około 15.00     - podsumowanie turnieju i wręczenie nagród 

 

Nagrody : 

Puchary, medale i dyplomy za  miejsca  I - III  dla drużyn w klasyfikacji ogólnej 

Nagrody finansowe za  miejsca  I - III  dla drużyn w klasyfikacji ogólnej  

(wysokość nagród finansowych zostanie podana po 3 rundzie)   

Puchar i dyplom dla najlepszej drużyny amatorskiej (ze średnim rankingiem PZSzach drużyny 1800) 

 

Finansowanie: 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy  

Zawodnicy startują w turnieju na koszt własny lub delegujących klubów  

Ubezpieczenie zawodników w czasie trwania imprezy oraz dojazdu i powrotu we własnym zakresie  

lub delegujących klubów 

 

Sprawy organizacyjne: 

 

Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy. Organizatorzy nie przewidują zapisów drużyn w dniu zawodów.  
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami 

sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji 
regulaminu oraz możliwości wprowadzania ewentualnych zmian.  

Decyzje sędziego podczas trwania zawodów są ostateczne.  
Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. 

 
 

 


