
Regulamin
Mistrzostwa Województwa Oldboyów

1. CEL MISTRZOSTW:
- Wyłonienie Mistrzów KPZSzach w kategoriach wiekowych powyżej 55 i 65 lat,
- Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

2. ORGANIZATORZY:
- Organizatorem zawodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, który powierza prowadzenie 

mistrzostw klubowi startującemu w konkursie ofert: Załącznik nr 1.

3. TERMIN I MIEJSCE:
- Załącznik nr 1.

4. UCZESTNICTWO:
- W mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy z rocznika 1959 lub starsi zaewidencjonowani

w KPZSzach oraz zamieszkali na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Opłata startowa wynosi 20 zł od uczestnika zawodów (pierwszych zgłoszonych 10 zawodników z klubu 

organizującego mistrzostwa płaci 50% startowego – Uchwała Walnego Zgromadzenia 2012).

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
- Mistrzostwa będą przeprowadzone w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z 

czasem po 12 minut + 5 sekund za każdy ruch (w przypadku braku zegarów elektronicznych 15 minut 
na partię),

- W ramach zawodów będą prowadzone dwie klasyfikacje: generalna oraz dla zawodników powyżej 65 
lat (1949 lub starsi).

6. OCENA WYNIKÓW:
- W przypadku równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:

a) średni Buchholz
b) pełny Buchholz
c) ilość zwycięstw

7. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:
- Sędzią Głównym zawodów będzie sędzia zatwierdzony przez Zarząd KPZSzach,
- Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać na dane podane w komunikacie organizacyjnym w 

nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2014 roku, a w razie wolnych miejsc zgłoszenia będą 
przyjmowane na sali gry w godzinach: 9.30–9.55.

- W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy „Kodeksu Szachowego”.

8. NAGRODY:
- Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej i powyżej 65 lat otrzymają puchary, pierwsza trójka otrzyma 

medale, pierwszych sześciu – dyplomy,
- 70% z wpisowego będzie przeznaczona na nagrody finansowe,
- Pozostałe nagrody uzależnione są od możliwości organizatora i będą podane w komunikacie mistrzostw,
- Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

9. INNE:
- Sprzęt do gry zapewnia organizator,
- 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.



ZAŁACZNIK Nr 1

Organizator: WKSz-1938 Bydgoszcz
Termin: 6.04.2014 r.
Miejsce: Włocławek, ul. Żabia 8 – klub „Stara Remiza”
Terminarz: 9:30-9:55 – weryfikacja listy startowej

10:00-15:00 – rundy 1-9
15:30 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród

Sędzia Mistrzostw: Paweł Grochowalski


