
XIII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Bydgoszcz, 08-09.06.2019 r.  
 

1. Cel zawodów.  

 Wyłonienie Mistrzów wśród Młodzików w poszczególnych grupach na rok 2019,  

 Popularyzacja królewskiej gry i podwyższenie poziomu sportowego.  

 Integracja środowiska szachowego na szczeblu międzywojewódzkim. 

 

2. Termin i miejsce. 

 08-09 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy, Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2, 

(http://www.przystanbydgoszcz.pl/),  

 Organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.  

 Kierownikiem i sędzią głównym imprezy: Jarosław Wiśniewski (609 912 224).  

 Harmonogram:  

- 08.06.2019 r.: 

 09.00 – 09.50 – potwierdzenie udziału w zawodach oraz odprawa techniczna, 

 10.00 – 12.00 – runda I. 

 12.00 – 14.00 – runda II. 

 14.00 – 16.00 – runda III. 

 16.00 – 18.00 – runda IV. 

- 09.06.2019 r.: 

 09.00 – 11.00 – runda V. 

 11.00 – 13.00 – runda VI. 

 13.00 – 15.00 – runa VII. 

 15.30 – zakończenie turnieju. 

 

3. Uczestnictwo: 

 W mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie chłopcy i dziewczynki z roczników 2009, 2010                     

i 2011 z województwa Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego lub zarejestrowane w klubach w danym 

związku, którzy terminowo zgłoszą się do zawodów,  

 W mistrzostwach nie jest pobierane wpisowe,  

 Każdy uczestnik musi posiadać aktualną licencję szachową PZSzach (w razie jej braku możliwość 

wyrobienia na miejscu).  

 Uczestnicy turnieju oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

(imię nazwisko, datę urodzenia, klub / miejscowość) oraz wizerunku w celu sprawnego 

przeprowadzenia zawodów oraz do relacji poturniejowych, uwzględniających osiągnięty przez nich 

wynik sportowy.  

 

4. Zgłoszenia:  

 Zgłoszenia przyjmuje sędzia główny wyłącznie na e-mail (76jarwis@gmail.com) lub serwisy turniejowe 

na stronie www.chessarbiter.com.  

 Termin zgłoszeń mija 07 czerwca 2019 roku! Po terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko w razie 

wolnych miejsc na sali gry przed rozpoczęciem turnieju,  

 Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą potwierdzić swój udział do godziny podanej w harmonogramie 

powyżej (09.00 – 09.50) na sali gry u sędziego głównego. W przeciwnym razie rozpoczną turniej od II 

rundy.  

http://www.przystanbydgoszcz.pl/


5. Tempo gry i system rozgrywek.  

 30’+30” na ruch. 7 rund systemem szwajcarskim, kojarzenie komputerowe,  

 Mistrzostwa będą rozgrywane osobno w grupie chłopców i dziewcząt. 

 W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń niż 11 w danym turnieju, kojarzenie zostanie przeprowadzone 

systemem kołowym.  

 

6. Ocena wyników.  

 W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje: suma zdobytych punktów, średni 

Buchholz, pełny Buchholz, ilość zwycięstw,  

 W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej grupie obowiązuje system kołowy: ilość zdobytych 

punktów, punktacja Sonnenborna-Bergera, liczba zwycięstw.  

 

7. Nagrody i sędziowanie:  

 Dla najlepszych przewidziane są puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe,  

 Każdy uczestnik otrzyma drobny upominek,  

 Zawody prowadzić będzie sędzia klasy państwowej – Jarosław WIŚNIEWSKI (609-992-909),  

 Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE. Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.  

 

8. Inne: 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego,  

 Koszty uczestnictwa ponoszą kluby lub zawodnicy, koszty organizacyjne zawodów pokrywa 

organizator. Sprzęt do gry zapewnia organizator zawodów,  

 Organizator nie pośredniczy w załatwieniu zakwaterowania i wyżywienia.  

 Proponujemy nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym: 

http://www.ssm.bydgoszcz.pl/cennik.php, organizator nie pośredniczy w noclegach,  

 Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący 

zawodnika do udziału w turnieju, P 

 Punktacja we współzawodnictwie sportowym: I – 3 pkt., II-III – 2 pkt., IV-XII – 1 pkt. 


