
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Juniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego                      

w Szachach – BKS „CHEMIK” Bydgoszcz, 29-30.05.2021 r. 

 

1. ORGANIZATOR:  

- BKS „CHEMIK” Bydgoszcz na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego. 

 

2. CEL MISTRZOSTW:  

- Wyłonienie najlepszych drużyn juniorskich w województwie kujawsko-pomorskim, w tym  

Drużynowego Mistrza Województwa Juniorów, który uzyska prawo do startu w II Lidze Juniorów 

- Integracja środowiska szachowego w województwie, podnoszenie poziomu gry i popularyzacja 

sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży.  

 

3. TERMIN I MIEJSCE:  

- Mistrzostwa odbędą się w dniach 29-30.05.2021r. na hali sportowej Bydgoskiego Klubu  

Sportowego „CHEMIK” Bydgoszcz, przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy.  
 

4. UCZESTNICTWO:  

- W zawodach mogą uczestniczyć czteroosobowe zespoły wystawione przez poszczególne kluby                  

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Klub musi posiadać licencję PZSzach, a zawodnicy 

muszą być zaewidencjonowani w danym klubie. Każdy klub może wystawić dowolną liczbę drużyn, 

spełniających wymagania poniżej:   

Skład drużyny:  

- I szachownica - junior do lat 18 (rocznik 2003 i młodsi)  

- II szachownica - junior do lat 14 (rocznik 2007 i młodsi)  

- III szachownica - junior do lat 14 (rocznik 2007 i młodsi)  

- IV szachownica - juniorka do lat 18 (rocznik 2003 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.  

- Po odprawie technicznej kolejność składu podstawowego nie może ulec zmianie.  

- W przypadku większej liczby drużyn z jednego klubu w pierwszej rundzie będą one kojarzone              

ze sobą.  

- W każdej drużynie dopuszcza się miejsce na 2 rezerwowych. Zawodnik rezerwowy, nie może grać  

w kolejnych rundach na różnych szachownicach. Rezerwowi, muszą występować zawsze                    

za zawodnikami składu podstawowego. 

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:  

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

w zależności od liczby zgłoszonych drużyn), a czas wynosić będzie 60 min. na partie dla zawodnika. 

- W  Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 pos. czarnych. 

Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 

pos. czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z 

przepisami gry FIDE (pkt. 12.9). 



6. HARMONOGRAM:  

- sobota 29 maja 2021 r.: 

 - 09.00 – 09.45 – potwierdzenie nadesłanych zgłoszeń oraz składów osobowych drużyn, 

 - 09.45 – 10.00 – oprawa techniczna i rozpoczęcie Mistrzostw, 

 - 10.00 – 18.00 – rundy I-IV. 

- niedziela 30 maja 2021 r.: 

 - 09.00 – 15.00 – rundy V-VII, 

- 15.30 – zakończenie Mistrzostw, podsumowanie wyników i wręczenie pucharów oraz 

nagród rzeczowych. 

7. 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.  

8. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:  

- Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23.05.2021 r. u Sędziego Głównego Jarosława 

Wiśniewskiego na serwisie turniejowym: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/tdr_876/index.html?l=pl lub pod numerem tel.: 

609 992 909 albo adresem e-mail: 76jarwis@gmail.com. 

- Dyrektorem zawodów jest Mikołaj Włoch (tel.: 728 257 992), a kierownikiem Biura Zawodów jest 

Kamila Urbańska (tel.: 691 973 934), którzy sprawują kontrolę nad przebiegiem i organizacją 

Mistrzostw.  

- W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za drużynę. 

- W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. 

9. FINANSOWANIE:  

- Wpisowe wynosi 60,00 zł od każdej z drużyn, płatne w dniu zawodów. Zawodnicy startują na koszt 

własny lub delegujących ich klubów. 

- Rachunek za wpisowe można uzyskać po kontakcie z księgową KPZSzach Marią Beutler,                    

nr tel.: 607-489-849. 

10. NAGRODY:  

- Za zajęcie miejsc I-III drużyny otrzymają puchary, a zawodnicy medale. 

- Przewidujemy dyplomy dla wszystkich drużyn, atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych 

drużyn oraz dla zawodników, którzy byli najlepsi na swojej szachownicy.  

- Do II Ligi Juniorów awansuje zwycięzca DMJ na rok 2021, chyba, że drużyna z tego klubu ma już 

swoją drużynę w II Lidze, wówczas prawo startu będzie przysługiwało drużynie następnej.                

W przypadku, gdy zwycięzca DMJ nie wyrazi chęci udziału w II Lidze Juniorów, KPZSzach może 

wyznaczyć do udziału w ww. zawodach kolejną chętną drużynę. O zaistniałym fakcie zwycięska 

drużyna zobowiązana będzie poinformować KPZSzach, co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym 

startem  II Ligi Juniorów. 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/tdr_876/index.html?l=pl
mailto:76jarwis@gmail.com


11. INNE:  

- Organizator zapewnia sprzęt do gry oraz środki do dezynfekcji.  

- Turniej odbywał się będzie bez udziału publiczności chyba, że złagodzeniu ulegną Rządowe 

obostrzenia związane z pandemią COVID-19. 

- Wymagane jest, aby zawodnicy oraz uczestnicy zawodów, poruszali się w strefie rozgrywek           

w maseczkach ochronnych, co również dotyczy samej gry przy szachownicy. Osoby niestosujące się 

do tego nakazu, o ile nie posiadają stosownego lekarskiego zaświadczenia, będą usuwane z turnieju. 

- Ostateczna 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. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w celu poprawy lub 

usprawnienia organizacji zawodów. 

- TURNIEJ NIE JEST ZGŁOSZONY DO OCENY RANKINGOWEJ FIDE !!! 

- Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach programu ChessArbiter oraz 

publikację wizerunku w fotorelacjach. 


