
REGULAMIN OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W SZACHACH

SZYBKICH – Pruszcz, dn. 20.03.2022 r.:

1. CEL MISTRZOSTW:

- Wyłonienie mistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkurencji
indywidualnej i drużynowej kobiet i mężczyzn w szachach szybkich.

- Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa,

- Umożliwienie zdobycia rankingu ELO w szachach szybkich,

- Integracja środowiska szachowego w Regionie.

2. ORGANIZATORZY:

- Organizatorem zawodów jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pruszczu oraz Klub Szachowy „GAMBIT” Świecie. Partnerem Mistrzostw jest
Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.

3. TERMIN I MIEJSCE:

- Mistrzostwa odbędą się w dniu 20 marca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu przy ul. Sportowej 10A (sala rekreacyjno-sportowa na I
piętrze).

- Terminarz:

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach
Szybkich - (zgłoszony do FIDE)

9.00 - 9.45 Zapisy do Turnieju Indywidualnego.

10.00 - 14.00 Turniej Indywidualny - Rundy I– VII.



Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Szybkich
(Turniej Drużynowy)

14.00 - 14.50 Zapisy do Turnieju Drużynowego.

15.00 - 18.30 Turniej Drużynowy - Rundy I – VII.

4. UCZESTNICTWO:

- W zawodach mogą uczestniczyć terminowo zgłoszone czteroosobowe zespoły
klubów szachowych, zarejestrowanych w KPZSzach lub drużyny „składane” w których
zawodnicy mogą być z różnych klubów z terenu województwa, ale średni ranking takiego
zespołu nie może przekraczać 1900 pkt. Drużyny kobiece startują razem z męskimi, przy
czym klasyfikacja końcowa będzie odrębna dla każdej z grup.

- Zespół składający się z zawodników jednego klubu, może zgłosić tylko jednego
zawodnika rezerwowego, który jest przypisany do danej drużyny w której gra i może
wystąpić tylko za zawodnikami składu podstawowego. Kolejność składu trzeba podać do
odprawy technicznej.

- W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia,
posiadaną kategorię szachową.

Dane te są niezbędne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia turnieju.
Zawodnicy zgłaszając się do udziału w Turnieju, wyrażają zgodę do udostępnienia tych
danych i ich dalszego przetwarzania, tylko i wyłącznie na potrzeby imprezy, jak też
publikacji wizerunku w fotogaleriach z imprezy.

- Turniej indywidualny ma charakter otwarty wobec czego w zawodach mogą
wystartować zawodnicy spoza województwa kujawsko-pomorskiego, przy czym mistrzem
regionu zostaje zawodnik z województwa kujawsko-pomorskiego, sklasyfikowany najwyżej
w tabeli turniejowej po rozegraniu wszystkich rund.

- Mistrzynią województwa kujawsko-pomorskiego zostaje najlepsza z kobiet (z terenu
KPZSzach), grających w jednej grupie z mężczyznami, sklasyfikowana najwyżej w tabeli
turniejowej po rozegraniu wszystkich rund.



- Wpisowe do zawodów drużynowych wynosi 80 zł od 4-osobowego zespołu męskiego
i kobiecego (II i III zespół – 60zł).

- Wpisowe do turniejów indywidualnego "A" wynosi 25 zł od seniora i 20 zł od
juniora (rocznik 2004 r. i młodsi). Uzyskana suma pieniężna zostanie przeznaczona w co
najmniej 75% na nagrody finansowe, a pozostał kwota na koszty związane z obsługą
zawodów.

- wpłaty wpisowego będą przyjmowane na miejscu!!!

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

- Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w zawodach
drużynowych oraz 7 rund w zawodach indywidualnych, a czas na rozegranie całej partii
wynosi po 12’+3” dla każdego zawodnika.

- W turnieju szwajcarskim i kołowym zespoły z tego samego klubu będą kojarzone
sztucznie w I lub kolejnych rundach,

- W przypadku małej ilości uczestników/klubów w danej grupie mistrzostwa zostaną
przeprowadzone systemem kołowym (<13).

6. OCENA WYNIKÓW:

- W turnieju drużynowym o kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują
następująco:

a) suma punktów „meczowych” (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0
pkt.),

b) suma „małych” punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny w meczu
(wygrana 1 pkt., remis 0.5 pkt., przegrana 0 pkt.),

c) wynik bezpośredniego spotkania,

d) wynik punktowy na pierwszej, a w razie potrzeby na kolejnych szachownicach.

- W przypadku równej ilości zdobytych punktów w turnieju indywidualnym (1 pkt. za
zwycięstwo, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za porażkę) o kolejności zajętych miejsc decydują
kolejno:

a) średni Buchholz

b) pełny Buchholz

c) ilość zwycięstw

- Przy zmianie systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie
następująca: Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.



7. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:

- Zawody prowadzić będzie sędzia klasy międzynarodowej FA Jarosław Wiśniewski.

- Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać drogą elektroniczną na adres mailowy
sędziego zawodów (76jarwis@gmail.com) lub telefonicznie na nr 609-992-909 oraz poprzez
serwisy turniejowe w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2022 roku do godziny 20.00
(w przeciwnym razie wpisowe wzrasta o 20 zł),

- W sprawach nieujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

8. NAGRODY:

Grupa Puchary Rzeczowe

Turniej
Indywidualny (M)

3(miejsca I-III) oraz nagrody
finansowe:

I - 200 zł,

II - 150 zł,

III - 100 zł)*

Poza nagrodami finansowymi,
nagrody rzeczowe do X
miejsca.

Turniej
Indywidualny
(Kobiety)

3 (miejsca I-III) Najlepsza kobieta 100 zł,
a za miejsca II-III nagrody
rzeczowe.

Turniej
Drużynowy (M)

3 (miejsca I-III) oraz medale. Za zajęcie miejsc I-III.

Turniej
Drużynowy (Kobiety) 3 (miejsca I-III) oraz medale. Za zajęcie miejsc I-III.



- W Turnieju drużynowym również są przewidziane nagrody finansowe, uzależnione od
ilości zgłoszonych drużyn. Wysokość tych nagród, zostanie podana pod 2 rundzie.

- Czołowi zawodnicy mistrzostw indywidualnych, otrzymają nagrody finansowe w
wysokości I - 200 zł, II - 150 zł, III - 100 zł (kwoty gwarantowane). Wysokość i ilość
nagród finansowych może ulec zwiększeniu w zależności od ilości zgłoszeń do zawodów i
zostanie ostatecznie podana przed rozpoczęciem IV rundy.

- Organizator przewiduje nagrody rzeczowe pozyskane za ponad. 2.000 zł.

9. INNE:

- Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego mistrzostw,

- Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów,

- Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest
klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

- Podczas zawodów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych (muszą być
wyłączone). W szczególnych przypadkach wyciszony telefon należy zdeponować u sędziego
zawodów.

- Podczas zawodów obowiązywały będą obostrzenia związane z COVID-19, które zostaną
omówione przed startem turnieju.


