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Komunikat Sędziowski DMR Nr 1
Jest mi niezmiernie miło, że Zarząd KPZSzach powierzył mi kolejny raz sędziowanie tak
ważnych zawodów jakimi są Drużynowe Mistrzostwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego w
sezonie 2016/2017. Korzystając z mojego doświadczenia, uczynię wszystko, żeby sprawnie
i bezproblemowo przeprowadzić zawody. Poniżej przedstawię zmiany zatwierdzonego przez
Zarząd KPZSzach Regulaminu DMR.
1. UCZESTNICTWO:
Poniżej przedstawiamy zespoły, które uzyskały prawo udziału w DMR 2016/2017
w poszczególnych ligach.
a) III Liga KPZSzach (10): http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/tdr_5526/
WKSz-1938 Włocławek
OSiR Pozkal Inowrocław
UKS Szachowa Dwójka Szubin
KSz. 64 Toruń
KSz. Gambit Świecie
UKS OPP Toruń
MLKS Wisła Nowe
MKGOiR Mrocza
BKS Chemik Bydgoszcz
MGLKS Grom Wieża Więcbork
b) IV Liga KPZSzach (12): http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/tdr_5525/
SSz Pocztowiec Bydgoszcz
MKS Emdek Bydgoszcz
NOK Nakło
OSiR Pozkal II Inowrocław
WKSz-1938 II Włocławek
UKS OPP II Toruń
UKS Fala Świekatowo
KSN Łuczniczka Bydgoszcz
AZS UMK Toruń
LKS Promień Kowalewo
CK Łubianka
Baszta MOS III Żnin
c) V Liga KPZSzach:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/tdr_5524/
- pozostałe zgłoszone drużyny

2. ZGŁOSZENIA:
Prosimy wszystkich kierowników ekip o potwierdzenie udziału (max. do 15 października)
i zgłoszenie swojej drużyny do poszczególnych lig. Termin zgłoszeń składów imiennych mija
25 października 2016 r. Zgłoszenia należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail
Sędziego Głównego: paweljaroch84@gmail.com.
3. WAŻNE ZMIANY I PUNKTY REGULAMINU:
- Został zniesiony limit partii dla zawodników składów podstawowych.
- Do obliczeń rankingowych PZSzach bierze się rankingi z dnia rozpoczęcia I rundy.
- Ranking FIDE będzie liczony co miesiąc.
- Nagrody za wyniki rankingowe będą liczone na podstawie rankingu uzyskanego
PZSzach.
- Każdy klub może wystawić do rozgrywek zawodników rezerwowych, którzy muszą
występować zawsze za zawodnikami składu podstawowego w zgłoszonej kolejności
(obowiązuje drabinka).
- Klub może wystawić do meczu zawodnika rezerwowego, jeśli posiada licencję
zawodniczą i wniesie opłatę klasyfikacyjno-rankingową najpóźniej w terminie 5 dni po
rozegranej partii.
- W tej samej rundzie zawodnik nie może grać w dwóch drużynach, nawet gdyby mecze
zostały przełożone na inny dzień.
- Zespoły IV Ligi KPZSzach, które zajmą pięć ostatnich miejsc, spadają do klas niższych.
- Po każdym meczu sędziowie są zobowiązani do zebrania wszystkich oryginałów
zapisów partii i sprawdzenia ich poprawności.
- Protokoły meczowe podlegają weryfikacji przez sędziego głównego DMR.
- Terminowe (do trzech dni) dostarczenie protokołu meczowego, zapisów partii
sędziemu głównemu DMR jest odpowiedzialny kapitan drużyny gospodarzy meczu (w
przypadku wysyłki pocztowej obowiązuje zwykły priorytet).
- Zawodnik składu podstawowego jest sklasyfikowany na najniższej z szachownic, na
której wystąpił (pod uwagę bierze się liczbę zdobytych punktów, wynik procentowy,
miejsce drużyny).
- Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują
kapitanowie drużyn, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać
pocztą lub e-mailem na adres sędziego głównego.
- Partie mogą również być wysłane e-mailem w pliku PGN, ale oprócz tego trzeba
przesłać zeskanowane zapisy partii obu graczy, w przeciwnym wypadku trzeba wysłać
pocztą.
4. TERMINARZ:
6.11 – I runda
20.11 – II runda
27.11 – III runda
11.12 – IV runda
08.01 – V runda
22.01 – VI runda

III, IV, V
29.01 –
III, IV, V
12.02 –
IV, V, (nie gra III liga) 26.02 –
III (III r.), IV, V
12.03 –
III (IV r.), IV, V
26.03 –
III (V r.), IV, V

VII runda
IV, V, (nie gra III liga)
VIII runda
III (VI r.), IV, V
IX runda
III (VII r.), IV, V
X runda
III (VIII r.), IV, V
XI runda zjazdowa III (IX r.), IV, V

