
 

 

 

REGULAMIN 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Juniorów 

w Szachach do lat 9, 11, 13, 15  

oraz Turniej FIDE OPEN o Puchar Prezesa KPZSzach. 
EURO-HOTEL, ul. Szubińska 93, Białe Błota – dn. 12-13.06.2021 r. 

1. Cel: 
- Wyłonienie Mistrzów Województwa Kujawsko – Pomorskiego Juniorów i Juniorek. 
- Popularyzacja szachów wśród dzieci i podnoszenie ich poziomu sportowego. 
- Integracja środowiska szachowego w Regionie. 

 
2. Termin i miejsce: 
- 12-13 czerwca 2021 r. EURO-HOTEL, ul. Szubińska 93, Białe Błota ,  

strona internetowa hotelu http://www.eurohotel.com.pl/ 
- Organizatorem turnieju jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy. 
- Kierownik mistrzostw: Kamila URBAŃSKA (691 973 934). 
- Sędzia Główny zawodów: FIDE Arbiter Jarosław WIŚNIEWSKI (609 992 909). 
 
3. Terminarz: 

 

- Turniej FIDE OPEN o Puchar Prezesa KPZSzach:     

 12.06.2021 r. - godzina 09:00 - 09:45 – potwierdzenie udziału. 

 12.06.2021 r. – godziny 10:00 - 19:00 – rundy I-IV. 

 13.06.2021 r. – godziny  09:00 - 15:00 – rundy V-VII         

 13.06.2021 r. - zakończenie – ok. godziny 15.30. 

 

- Grupy juniorów do lat 9, 11, 13, 15:     

 12.06.2021 r. - godzina 09:00 - 09:45 – potwierdzenie udziału. 

 12.06.2021 r. – godziny 10:00 - 19:00 – rundy I-IV. 

 13.06.2021 r. – godziny  09:00 - 15:00 – rundy V-VII         

 13.06.2021 r. - zakończenie – ok. godziny 15.30. 

4. Uczestnictwo i zgłoszenia: 

 

- W turniejach w randze Mistrzostw Województwa mogą uczestniczyć dzieci 
zarejestrowane w klubach zrzeszonych w KPZSzach lub zameldowane na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego: 

http://www.eurohotel.com.pl/


2012 i młodsi – grupa do lat 9 
dziewczęta: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1076/ 

chłopcy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1072/ 

2011 i 2010 – grupa do lat 11 
dziewczęta: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1077/ 

chłopcy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1073/ 

2009 i 2008 – grupa do lat 13 
dziewczęta: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1078/ 

chłopcy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1074/ 

2005 i 2004 – grupa do lat 15 
dziewczęta: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1079/ 

chłopcy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1075/ 

FIDE OPEN o Puchar Prezesa KPZSzach:  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1071/ 

- W Turnieju FIDE OPEN o Puchar Prezesa KPZSzach mogą startować wszyscy chętni. 

- Uczestnicy (do lat 9, 11, 13, 15) muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach (istnieje 

możliwość wyrobienia licencji na miejscu: deklaracja + opłata 30 zł). 

- Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, ranking, klub i nr licencji. 
Zgłoszenia można wysyłać na adres: 76jarwis@gmail.com lub przez serwisy 
turniejowe. Termin zgłoszeń mija 11 czerwca 2021 r. do godziny 20.00.                           
Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane (tylko w razie wolnych miejsc) na sali gry  

i zwiększonym wpisowym o 20 zł. Wpisowe opłacamy na miejscu. 

5. Tempo gry i system rozgrywek: 
 
- W Turnieju FIDE OPEN o Puchar Prezesa KPZSzach  obowiązywać będzie tempo 60, 

systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.  
- W Mistrzostwach Województwa Juniorów do lat 9, 11, 13, 15 zawodnicy będą grali 

tempem 30’+30” na ruch, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.  
- Chłopcy i dziewczynki startujący w grupach do lat 9, 11, 13, 15 grają w osobnych 

grupach. 
- W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich 

grup wiekowych w jeden turniej. Połączone w ten sposób grupy mogą rozegrać turniej 
wyłącznie systemem kołowym. Wówczas ustalenie kolejności miejsc zawodników w 
poszczególnych grupach wiekowych odbywa się po uwzględnieniu partii pomiędzy 

zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej. 

6. Ocena wyników: 

 

- Przy równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują: średni 
Buchholz, pełny Buchholz, ilość zwycięstw, bezpośredni pojedynek. Przy zmianie systemu 
rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie następująca: Berger, liczba 

zwycięstw, bezpośredni pojedynek. 
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7. Finansowanie: 
 

- Wpisowe do turniejów MWJ zgłoszonych do FIDE wynosi 60 zł (w tym opłaty 

klasyfikacyjno rankingowe).  

- Jeżeli w danej grupie turniejowej MWJ, zgłoszą się mniej niż 3 osoby posiadające ranking 
FIDE, to taka grupa nie będzie podlegać ocenie rankingowej FIDE (turniej nie zostanie 
zgłoszony do FIDE). Wówczas wpisowe wynosić będzie 20 zł. 

- Wpisowe FIDE OPEN o Puchar Prezesa KPZSzach wynosi 60 zł (w tym opłaty 

klasyfikacyjno rankingowe).  

8. Nagrody: 

 

- Za miejsca I-III w każdej z grup (MWJ 9-11-13-15) przewidziane są puchary,                       
a za miejsca I-VI dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

- W Turnieju FIDE OPEN o Puchar Prezesa KPZSzach (przy minimum 40 zgłoszeniach) 
miejsca I-III Puchary i Dyplomy oraz nagrody finansowe (I miejsce – 500 zł, II miejsce 
– 300 zł, III miejsce – 200 zł). Dla zawodników z miejsc IV-X nagrody rzeczowe i 
drobne upominki. Dla najlepszej kobiety Puchar + 150 zł. 

 
9. Sędziowanie: 

 

- Sędzia Główny Zawodów – FIDE Arbiter Jarosław WIŚNIEWSKI. 
- W Mistrzostwach Województwa Juniorów oraz w Turnieju FIDE OPEN o Puchar 

Prezesa KPZSzach, obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE.  
- Spóźnienie na partię wynosi max. 15 minut. W Mistrzostwach Województwa Juniorów 9, 

11, 13, 15  obowiązuje zapis do końca partii.  
- W Turnieju FIDE OPEN o Puchar Prezesa KPZSzach zawodnik może nie zapisywać 

partii, o ile na jego zegarze pozostanie do końca partii 5 minut lub mniej. Po zakończonej 
partii należy zapis uzupełnić. 

- Dzieci do 7 roku życia włącznie (2014 i młodsi) nie muszą zapisywać partii, ale czas na 
ich zegarze wynosić będzie 15’+15”. 

 

10. Inne: 

- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego.  

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w celu sprawnego 
przeprowadzenia zawodów, o czym poinformuje uczestników przed rozpoczęciem                    

1 rundy.  

- Podana ilość i wysokość nagród finansowych może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia 

się mniejszej ilości zawodników.  

- EURO-HOTEL w Białych Botach, ul. Szubińska 93 oferuje noclegi dla szachistów lub 
opiekunów w cenie 120 zł (osobo/doba) w pokoju 1-osobowym, a 100 zł za pokój            
2-osobowy (parking w cenie). Cena nie obejmuje wyżywienia, które jest odpłatne 
dodatkowo (śniadanie 20 zł / osoba). Uczestnicy organizują sobie pobyt w Hotelu we 
własnym zakresie. Ilość miejsc ograniczona do 20 pokoi. Istnieje możliwość zamówienia 
obiadu na miejscu. 

 



 
 
 
 
 
- W obrębie Hotelu zlokalizowane jest ponadto boisko do gry w piłkę nożną.  
 
- Sprzęt do gry oraz środki do dezynfekcji zapewnia organizator. Za zdolność lekarską do 

startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący zawodnika do 

udziału w turnieju. 

- Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na 
wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach 
społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam 

zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. 

- Podczas trwania „Mistrzostw Województwa Juniorów 9, 11, 13, 15 oraz Turnieju 

FIDE OPEN o Puchar Prezesa KPZSzach”, będą stosowane obowiązujące obostrzenia 

sanitarne w zakresie przeciwdziałania COVID-19, które zostaną omówione podczas 

odprawy technicznej. Osoby nie stosujące się do ustalonych nakazów, będą usuwane z 

turnieju. 

 

W sprawach nieujętych Regulaminem obowiązują  
„WYTYCZNE w sprawie organizacji 

i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu 
międzywojewódzkim i wojewódzkim”. 

https://pzszach.pl/wp-
content/uploads/2021/02/wytyczne_juniorzy_regionalne_2021.pdf 

 

https://pzszach.pl/wp-content/uploads/2021/02/wytyczne_juniorzy_regionalne_2021.pdf
https://pzszach.pl/wp-content/uploads/2021/02/wytyczne_juniorzy_regionalne_2021.pdf

