
Turnieju z okazji 130-lecia Powstania PPS – Bydgoszcz, dnia 05.11.2022 r. 

                       
1. Cel mistrzostw: 

     -     Upamiętnienie powstania Polskiej Partii Socjalistycznej,  
     -     Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
     -     Integracja środowiska szachowego w województwie. 
 

2. Organizator: 
     -     Rada Wojewódzka Kujawsko-Pomorskiego PPS, 
     -     Partnerstwo organizacyjne Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.    

     -     Przewodniczący Rady Naczelnej PPS – Patronat Honorowy, 

     -     „Głos Nauczycielski” – Patronat Medialny. 
 

3. Termin: 
- 05.11.2022 r. godzina 10.00. 
- Weryfikacja uczestników w godzinach 09.00 – 09.45. 
- Odprawa techniczna 09.50, 
- 10.00 – 12.30 – rundy I – V, 
- 12.30 – 13.00 – przerwa obiadowa, 
- 13.00 – 14.00 – rundy VI – VII, 
- Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 14.30. 

2. Miejsce: 
      -  Dom Kultury „MODRACZEK”, ul. Ogrody 15, Bydgoszcz.  

 

5. Koszt i warunki uczestnictwa: 
-  Wpisowe do zawodów wynosi 20 zł (emeryci, renciści i juniorzy do lat 16 - 15 zł), przeznaczone           

w  całości na koszty organizacyjne oraz poczęstunku dla zawodników. 
- Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników,  
- W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, nie zależnie od wieku, płci, przynależności klubowej 

czy miejsca zamieszkania. 
 

      6. System rozgrywek i tempo gry: 
- Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem 15 minut dla 

zawodnika, 
- Zawody rozegrane zostaną w ramach jednej grupy (z zastosowaniem odrębnych klasyfikacji,  

wymienionych w dalszej części komunikatu). 

      -     O kolejności zajmowanych miejsc decydować będzie suma uzyskanych punktów z gry  

            (1 – za zwycięstwo, ½ - za remis oraz 0 – za porażkę) oraz punktacja pomocnicza ogłoszona przed     

            startem 1 rundy. 

 

7. Zgłoszenia: 
 

- Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronie chessarbitra, a także na 

adresie mailowym sędziego głównego zawodów FA Jarosława Wiśniewskiego 

(76jarwis@gmail.com, tel.: 609-992-909) przyjmowane będą do dnia 03.11.2022 r. 
- Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego 

wpisowego o 10 zł.  
- W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię 

szachową. 
 

8. Ocena wyników: 
 

- W przypadku równej ilości punktów, o kolejności zajętych miejsc decydują: średni Bucholz, pełny 

Bucholz, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek. 
- W razie zmiany systemu rozgrywek na kołowy (mała liczba uczestników), punktacja pomocnicza 

będzie następująca: Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.     
 

mailto:76jarwis@gmail.com


9. Nagrody: 
- Za zajecie czołowych miejsc, przewiduje się nagrody rzeczowe, w tym następujące trofea: 
 

 Puchar Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej OPZZ dla najlepszego zawodnika posiadającego 

co najmniej II kategorię okręgową lub wyższą, 

 Puchar Przewodniczącego Rady Naczelnej PPS, dla najlepszego zawodnika do III kategorii 

okręgowej włącznie, 

 Puchar Prezesa KPZSzach dla najlepszej zawodniczki.  
 Puchar KPZSzach dla najlepszego juniora do lat 16.  

- Organizator przewiduje również wręczenia upominków, które zostaną podane w dniu zawodów oraz 

dyplomów pamiątkowych uczestnikom zmagań..  
 

10. Sprawy organizacyjne: 
     - Turniej nie jest zgłoszony do klasyfikacji FIDE dla szachów szybkich, 
     -      Organizator zapewnia napoje ciepłe i zimne oraz ciepły poczęstunek (w cenie wpisowego), 

- Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest 

ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.  
-   Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian w regulaminie w celu sprawnego 

przeprowadzenia zawodów. 

- Organizator ma prawo nie dopuścić do turnieju zawodnika, co do którego posiada wiedzę o jego 

kontrowersyjnym zachowaniu lub postawie urągającej dobremu imieniu szachów.  

     - Zgłaszając się do turnieju, zawodnicy wyrażają zgodę na fotografowanie ich wizerunku, w celu 

sporządzenie fotorelacji z imprezy.  

 

    -       Ilość miejsc jest ograniczona!!! 
 

 

                      

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 


