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Komunikat Nr 6/2021
Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego
dot. ustanowienia Regulaminu organizowania Mistrzostw Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Szachach.

REGULAMIN ORGANIZOWANIA MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA
W SZACHACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOSCI TERYTORIALNEJ
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

Regulamin określa zasady organizowania zawodów szachowych w randze Mistrzostw
Województwa na obszarze właściwości terytorialnej Kujawsko-Pomorskiego Związku
Szachowego.
Wyłączne prawo do używania w nazwie turnieju „Mistrzostwa Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Szachach”, bez względu na rodzaj rozgrywek, posiada Zarząd
Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego (dalej Zarząd KPZSzach), który odpowiada
za ich organizację, jak też jest podmiotem praw i obowiązków z tym związanych.
Turnieje
szachowe
organizowane
w
ramach
Mistrzostw
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Szachach obejmują rozgrywki indywidualne i drużynowe,
a w szczególności:
a). Mistrzostwa Województwa K-P Seniorów w szachach klasycznych.
b). Mistrzostwa Województwa K-P Juniorów w szachach klasycznych.
c). Mistrzostwa Województwa K-P Seniorów w szachach szybkich.
d). Mistrzostwa Województwa K-P Juniorów w szachach szybkich.
e). Mistrzostwa Województwa K-P w szachach dzieci do lat 6, 7, 8.
e). Mistrzostwa Województwa K-P Seniorów w szachach błyskawicznych.
f). Mistrzostwa Województwa K-P Juniorów w szachach błyskawicznych.
g). Mistrzostwa Województwa K-P Oldboyów.
h). Drużynowe Mistrzostwa Regionu KPZSzach (liga).
i). Drużynowe Mistrzostwa Województwa K-P Juniorów.

3.1. Co 2 lata Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, posiada prawo organizacji turniejów
juniorskich, takich jak:
a). Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Szachach do lat 8, 9, 10.
b). Eliminacje Strefowe KP-PO w Szachach – MAKROREGION.

3.2. Zarząd KPZSzach ma prawo w drodze decyzji, ustanowić inne turnieje w randze
Mistrzostw Województwa.
4.

Zarząd KPZSzach w ramach posiadanych uprawnień, może powierzyć organizację turnieju
szachowego w randze Mistrzostw Województwa podmiotowi zewnętrznemu,
aw
szczególności klubowi szachowemu, działaczowi szachowemu, domom kultury, szkołom,
placówkom edukacyjno-wychowawczym, itp., a także prywatnym osobom fizycznym, pod
warunkiem dochowania postanowieniom niniejszego Regulaminu.
§2
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRAWO ORGANIZCJI MISTRZOSTW
WOJEWÓDZTWA W SZACHACH

1.

Podmiot ubiegający się o prawo organizacji turnieju szachowego w ramach Mistrzostw
Województwa Kujawsko-Pomorskiego powinien:
a). Złożyć ofertę organizacji Mistrzostw Województwa do Zarządu KPZSzach, najpóźniej
z końcem roku kalendarzowego lub 6 miesięcy przed terminem planowanej organizacji
wydarzenia.
b). W drodze wyjątku, podyktowanego szczególnymi okolicznościami, Zarząd KPZSzach,
może rozpatrzyć ofertę na 3 miesiące przed terminem organizacji wydarzenia.
c). Legitymować się doświadczeniem, umiejętnościami, zapleczem logistycznym
i finansowym, niezbędnym do przeprowadzenia Mistrzostw Województwa na
odpowiednio wysokim poziomie, gwarantując promocję dyscypliny i dobre imię szachów.
d). Najpóźniej 1 miesiąc przed startem wydarzenia, przedstawić do zatwierdzenia
Regulamin zawodów oraz preliminarz kosztowy imprezy, wraz z wyszczególnieniem
planowanych kosztów, jakie miałby ewentualnie ponieść Zarząd KPZSzach.
e). Zaproponować do zatwierdzenia przez Zarząd KPZSzach w porozumieniu
z
Kolegium Sędziów KPZSzach osobę Sędziego Głównego Mistrzostw Województwa.
f). Dołożyć wszelkich starań w zakresie promocji Mistrzostw Województwa w mediach,
w tym uruchomienie serwisów turniejowych, najpóźniej na 1 miesiąc przed startem
rozgrywek.

2. Po wpłynięciu oferty Zarząd KPZSzach wyda decyzję o jej przyjęciu lub odrzuceniu,
najpóźniej po upływie 30 dni od daty wpłynięcia oferty, przy czym liczy się data stempla
pocztowego lub otrzymania maila.
3. W przypadku braku ofert, Zarząd KPZSzach przeprowadzi dane Mistrzostwa Województwa
we własnym zakresie, z zachowaniem zasad dotyczących promocji zawodów, doboru
kadrowego, zapewnienia zaplecza logistycznego, funduszu nagród, rozliczenia imprezy.
§3
ZASADY FINANSOWANIA MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA
W SZACHACH
1.

2.

Podmiot ubiegający się o prawo organizacji turnieju szachowego w ramach Mistrzostw
Województwa Kujawsko-Pomorskiego powinien zabezpieczyć odpowiednią pulę nagród
rzeczowych lub finansowych w zawodach, w zależności od rodzaju Mistrzostw.
Z uwagi na fakt, że Zarząd KPZSzach jest głównym podmiotem praw i obowiązków
wynikających z organizacji Mistrzostw Województwa w Szachach, wpisowe zebrane

w ramach organizowanego turnieju, jest własnością KPZSzach, który w drodze decyzji
może:
a). Zezwolić organizatorowi na jego wniosek, na częściowe pokrycie kosztów organizacji
zawodów z zebranych środków finansowych z wpisowego, nie więcej jednak niż 50%, w
tym na:
- opłacenie obsady sędziowskiej,
- zakup pucharu za I miejsce w danej grupie rozgrywkowej,
- medali za miejsca I-III w danej grupie rozgrywkowej,
- sfinansowanie części lub całości nagród finansowych, w zależności od rodzaju
Mistrzostw.
- dokonać opłat do FIDE, o ile zawody były zgłoszone do oceny rankingowej.
b). Pozostałe koszty pozostają w gestii organizatora Mistrzostw Województwa.
3.

Organizatorowi przysługuje prawo zwolnienia z połowy wpisowego 10 zawodników jego
klubu, szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, o czym musi poinformować
Zarząd KPZSzach w poturniejowym rozliczeniu.

4. W szczególnych przypadkach, Zarząd KPZSzach ma prawo na wniosek organizatora,
przychylić się do jego prośby o przeznaczenie większej ilości środków finansowych
z wpisowego na potrzeby organizacji zawodów.
§4
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA
W SZACHACH PO PRZEPROWADZENIU ZAWODÓW
1.

Po przeprowadzeniu Mistrzostw Województwa, organizator ma 21 dni kalendarzowe na
rozliczenie zawodów, w tym na przesłanie do Zarządu KPZSzach sprawozdania
finansowego, obejmującego:
- ilość startujących zawodników,
- sumę zebranego wpisowego w poszczególnych grupach turniejowych,
- poniesione koszty, udokumentowane fakturami, pokwitowaniami odbioru nagród, itp.,
- wysokość opłat koniecznych do wniesienia do FIDE,
- opłaty ekwiwalentów sędziowskich wraz z wypełnioną i podpisaną tabelą diet.
- pokwitowanie wpłacenia na konto KPZSzach ewentualnej różnicy, pomiędzy wysokością
wpływów z wpisowego, a zatwierdzonych przez Zarząd KPZSzach kosztów.

2.

W przypadku stwierdzenia uchybień lub błędów w sprawozdaniu, Zarząd KPZSzach
wezwie organizatora do dokonania niezbędnych poprawek, a ten będzie zobowiązany do
ich dokonania w terminie 14 dni kalendarzowych.

3.

Organizator uchylający się od obowiązków opisanych w pkt. 1-2, będzie objęty w drodze
decyzji Zarządu KPZSzach, zakazem organizacji innych Mistrzostw Województwa w
okresie kolejnych 3 lat.

3.1. Jeżeli uchybienia będą rażące, a Organizator nie będzie podejmował prób ich naprawienia
lub uporczywie się od nich uchylał, okres zakazu organizowania Mistrzostw
Województwa w Szachach, zostanie mu rozszerzony do lat 5.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Decyzje Zarządu KPZSzach w zakresie przyznania lub odmowy organizacji
poszczególnych Mistrzostw Województwa w Szachach są ostateczne i nie przysługuje od
nich odwołanie.
W przypadku pojawienia się konieczności przełożenia terminu organizacji Mistrzostw
Województwa w Szachach, nowy termin zawodów, Organizator powinien skonsultować
z Zarządem KPZSzach.
Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy do zgłaszania przez oferentów organizacji
Mistrzostw Województwa w Szachach jakichkolwiek roszczeń wobec KujawskoPomorskiego Związku Szachowego, z tytułu nie przyznania organizacji zawodów.
Zgłaszając ofertę organizacji Mistrzostw Województwa w Szachach, wnioskodawca
wyraża zgodę na zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
Oferent zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania Zarządu KPZSzach
o istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na organizację Mistrzostw
Województwa w Szachach.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej
Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.
Zarząd KPZSzach zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które zostaną podane z
odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym nie dłużej niż 30 dni.
Dane kontaktowe:
Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
ul. Słowackiego 114
87-100 Toruń
Prezes Zarządu KPZSzach
Jarosław WIŚNIEWSKI
tel.: 609-992-909
adres e-mail: 76jarwis@gmail.com
Prezes Zarządu
Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego
Jarosław WIŚNIEWSKI

