
  Drużynowe Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego w Szachach Błyskawicznych

Nowa Wieś Lęborska, 28.11.2021

1. CEL IMPREZY:

Popularyzacja królewskiej gry wśród mieszkańców województwa pomorskiego.
Wyłonienie Drużynowego Mistrza w Szachach Błyskawicznych w województwie pomorskim.

2. ORGANIZATOR:

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
KS MAGNAT

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

28 listopada 2021 roku (niedziela) godz. 14:00
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Lęborska 20

4. UCZESTNICTWO:

Prawo gry w zawodach, mają 4-osobowe drużyny z jednego Klubu zrzeszonego w PWZSzach. 
Ponadto 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 1800.
W przypadku składu 3 - osobowego osoba nie obecna wpisywana jest na IV szachownicę. 

5. WPISOWE:

Wpisowe zawierające opłatę rankingową wynosi 50 zł od drużyny, każda kolejna drużyna z jednego
Klubu 30 zł. Opłatę należy wnieść w dniu zawodów do godziny 13.45.

6. SYSTEM ROZGRYWEK:

System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszeń – wstępnie przewidywany jest system 
kołowy.
Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

7. TEMPO GRY:

Tempo gry wynosi 3 minuty dla zawodnika, na całą partię oraz 2 sekundy na każde 

posunięcie od początku partii.

8. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy wysłać na adres kadra-szachy@wp.pl do dnia 24.11.2021 r.
W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz jej skład w kolejności szachownic.
Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia.

mailto:kadra-szachy@wp.pl


9. OCENA WYNIKÓW:

Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów:
• Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt.),
• Suma punktów (tzw. małych) zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny 

(wygrana 1 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0 pkt.),
• Wyniki bezpośrednich meczów, uwzględniające w pierwszej kolejności punkty meczowe,

a przy braku rozstrzygnięcia także punkty małe (tzw. mała tabela),
• Suma punktów na pierwszej szachownicy, a w przypadku równości na kolejnych 

szachownicach.
W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie wyżej wymienionych kryteriów o miejscach

1-3 zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez Sędziego Głównego.

10. TERMINARZ:

Niedziela 28.11.2021 r.
13.15 - 13.50 - weryfikacja zawodników i drużyn
13.50 - 14.00 - odprawa techniczna
14.00 - 16.00 - rundy turniejowe
około 16.00 – uroczyste zakończenie turnieju

11. NAGRODY:

I miejsce – Puchar i 4 medale
II miejsce – Puchar i 4 medale 

III miejsce – Puchar i 4 medale

12. USTALENIA KOŃCOWE:

Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. 
Sprzęt szachowy zapewnia organizator. 
Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów. 
Organizator ma prawo zażądać podpisania oświadczenia wskazującego miejsce zamieszkania 
zawodnika. 
Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest zawodnik lub klub delegujący zawodnika 
do udziału w turnieju. 
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu oraz wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, sędziego głównego, w celach
informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizatorzy zastrzegają 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.
W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie 
z obowiązującymi w okresie rozgrywania zawodów wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Szachowego oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej 
Wsi Lęborskiej odnośnie do zachowania zasad sanitarnych. W razie potrzeby mogą zostać 
wprowadzone obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki zalecane przez SANEPID. 
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w regulaminie.


