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Szanowni Państwo, 

W najbliższy weekend rusza kolejny sezon DMR. Bardzo proszę w najbliższych 

rozgrywkach o przestrzeganie obowiązujących wytycznych sanitarnych związanych 

z zagrożeniem COVID-19. Wszystkie sprawy nieujęte w Regulaminie DMR oraz 

Przepisach Gry Fide i Kodeksu Szachowego PZSzach, rozstrzyga Sędzia Główny DMR. 

Zachęcam wszystkie drużyny do zapoznania się ze stroną: http://szachy.info.pl/. 

Na niej znajdą Państwo wszystkie przepisy w jednym miejscu. 

Z powodu przesunięcia rozpoczęcia rozgrywek oraz istotnych zmian 

w Regulaminie, proszę o zapoznanie się z następującymi informacjami: 

 Serwis turniejowy DMR: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/tdr_352/, 

 Kojarzenie I rundy zostanie podane najpóźniej do środy 17.02, 

 Bardzo prosimy o pilne uzupełnienie danych teleadresowych drużyn (kapitan, 

telefon kontaktowy i „proponowany” sędzia meczów), 

 Wszyscy zawodnicy i sędziowie zobowiązani są do posiadania licencji PZSzach, 

a sędziowie dodatkowo składki rocznej uprawniającej do sędziowania zawodów, 

 W DMR w ramach połączonej III Ligi sezonu 2021 obowiązuje system 

szwajcarski na dystansie 7 rund, przy czym drużyny tego samego klubu będą 

sztucznie kojarzone w ramach I rundy rozgrywek (pkt. V.1 Regulaminu DMR), 
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 Zobowiązuje się kapitana drużyny gospodarza meczu lub wyznaczoną 

przez niego osobę, do przesłania w formie elektronicznej Sędziemu 

Głównemu zapisów partii z danego meczu (pkt. VI.4.4 Regulaminu DMR), 

 Bardzo proszę o przesyłanie protokołów meczowych (w dzień rozgrywek 

do g. 15.00) i zapisów partii (w formie PGN) wyłącznie poprzez jeden 

z następujących sposobów: 

a) paweljaroch84@gmail.com 

b) mms-em 

c) whatsapp-em 

d) messenger-em 

 

Terminarz DMR: 

• 21.02.2021 r. I  runda  10:00 

• 28.02.2021 r. II  runda  10:00 

• 14.03.2021 r. III  runda  10:00 

• 28.03.2021 r. IV  runda  10:00 

• 11.04.2021 r. V  runda  10:00 

• 25.04.2021 r. VI  runda  10:00 

• 09.05.2021 r. VII  runda  10:00 

 

Z szachowym pozdrowieniem 

IA Paweł Jaroch 

Sędzia Główny DMR 
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