
REGULAMIN  

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów  

Szubin, 20.05.2018r. 

1. CEL MISTRZOSTW:   

Wyłonienie Drużynowego Mistrza Województwa Juniorów.  

Walka o udział w II Lidze Juniorów. 

2. ORGANIZATORZY:   

Organizatorem zawodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, który powierza prowadzenie 

mistrzostw klubowi UKS Szachowa Dwójka Szubin. 

3. TERMIN I MIEJSCE:   

Mistrzostwa odbędą się w dniu 20.05.2018r. w siedzibie klubu UKS Szachowa Dwójka Szubin,  

ul. Kcyńska 13 Szubin. W przypadku większej liczby drużyn, turniej zostanie rozegrany w dwa 

dni t.j. 19 i 20 maja (sobota, niedziela).  

Odprawa techniczna: Niedziela 9.45 – 10.00 

Rundy: w zależności od ilości drużyn, turniej zostanie przeprowadzony systemem kołowym lub na 

dystansie 7 rund.  

I Runda: godzina 10.00  

4. UCZESTNICTWO:  

W zawodach mogą uczestniczyć terminowo zgłoszone czteroosobowe zespoły klubowe z licencją 

PZSzach. Zawodnicy muszą być zaewidencjonowani w danym klubie i posiadać licencje zawodniczą.  

Skład drużyny:  

I szachownica - junior do lat 18 (rocznik 2000 i młodsi)  

II szachownica - junior do lat 14 (rocznik 2004 i młodsi)  

III szachownica - junior do lat 14 (rocznik 2004 i młodsi)  

IV szachownica - juniorka do lat 18 (rocznik 2000 i młodsza)   

Juniorka może być zgłoszona na szachownicę juniora, ale bez prawa gry na szachownicy juniorki. 

 Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub.  

Szczegółowe prawa i obowiązki kapitana drużyny są opisane w Kodeksie Szachowym. Po odprawie 

technicznej kolejność składu podstawowego nie może ulec zmianie. - Każdy klub może wystawić dwa 

zespoły. W takim przypadku zespoły z jednego klubu będą kojarzone w I rundzie. 

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:   

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem kołowym (bądź systemem szwajcarskim 7 rund),  

a czas na rozegranie całej partii wynosić będzie 30’+30” na każdego zawodnika. 

6. OCENA WYNIKÓW:  

W turnieju o kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują następująco:  

-suma punktów „meczowych” (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.),  

-suma „małych” punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny w meczu (wygrana  



1 pkt., remis 0.5 pkt., przegrana 0 pkt.),  

-wynik bezpośredniego spotkania,  

-wynik punktowy na pierwszej, a w razie potrzeby na kolejnych szachownicach.  

7. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:     

Zgłoszenia do mistrzostw należy wysłać na adres e-mail: jarochk@o2.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja.   

W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy gry Fide. 

8. FINANSOWANIE:   

Wpisowe wynosi 120 zł od każdej z drużyn, które można uregulować przed pierwszą rundą. 

 

9. INNE:  

Sprzęt do gry zapewnia organizator. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego 

mistrzostw. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie  

i szkoleniowcy. Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest 

klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju. 

 


