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Regulamin 

 

Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Województwa Pomorskiego 

w Szachach Błyskawicznych     

  

Organizatorzy: 

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy w Gdańsku  

Uczniowski Klub Sportowy „Wda” w Lipuszu  

Mobilna Szkoła Szachowa „Pelmat” z Lipusza 

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie  

Kościerski Dom Kultury w Kościerzynie  

 

Termin i miejsce: 
14.11.2015 r. (sobota) godz. 10:00  

Sala Widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 

 

Cele: 
Popularyzacja królewskiej gry wśród mieszkańców województwa pomorskiego  

Wyłonienie indywidualnego mistrza w szachach błyskawicznych w naszym województwie  

Wymiana doświadczeń sportowych, organizacyjnych i szkoleniowych  

Stworzenie alternatywy wykorzystania wolnego czasu 

 

Uczestnictwo: 
W turnieju mogą wziąć udział szachiści mieszkający na terenie województwa pomorskiego  

oraz zawodnicy zrzeszeni w klubach PWZSzach po opłaceniu wpisowego w kwocie jak poniżej  

W rozgrywkach mogą również uczestniczyć zawodnicy z innych województw  

jednak z rankingiem PZSzach do 1800 (II kategoria szachowa) 

  Wpisowe wynosi: 
- uczniowie, studenci i seniorzy powyżej 60 lat - 15 zł. 
- pozostali zawodnicy - 25 zł.  

 

Wpisowe należy wpłacić na miejscu w dniu 14.11.2015 r. do godziny 9.45.  

  
System rozgrywek: 

 

System  szwajcarski na dystansie 11 rund 
Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE 

 
Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 13.11.2015 r. na stronie internetowej: 
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_5589/  

lub drogą elektroniczną na adres: akademiaszachowa@gmail.com 

Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię szachową  

oraz datę urodzenia 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_5589/
mailto:akademiaszachowa@gmail.com
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Tempo gry: 

5 minut dla zawodnika na partię 

 

Ocena wyników: 
W przypadku równej ilości punktów z gry o kolejności miejsc zadecydują: 

a. a) Punktacja Buchholz średni 
b. b) Punktacja Buchholz 
c. c) Liczba zwycięstw 
d. d) Ranking uzyskany 

 

 

Terminarz: 

Sobota  14.11.2015 r. 

09:30 – 09:45  - weryfikacja zawodników  

09:45 – 09:55  - odprawa techniczna 

10:00 – 12:30  - rundy turniejowe 

około 12:45      - podsumowanie turnieju i wręczenie nagród 

 

                               Nagrody: 

I miejsce   – 300 zł + Puchar   

II miejsce  – 200 zł + Puchar  

III miejsce – 100 zł + Puchar  

50 zł – najlepsza kobieta (minimum 5 zawodniczek startujących w turnieju) 

50 zł – najlepszy zawodnik z II kategorią szachową (minimum 5 startujących zawodników) 

50 zł – najlepszy zawodnik z III kategorią szachową (minimum 5 startujących zawodników) 

50 zł – najlepszy zawodnik z IV kategorią szachową (minimum 5 startujących zawodników) 

50 zł – najlepszy zawodnik z V kategorią szachową (minimum 5 startujących zawodników) 

 

                                                    Finansowanie: 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy  

Zawodnicy startują w turnieju na koszt własny lub delegujących klubów  

Ubezpieczenie zawodników w czasie trwania imprezy oraz dojazdu i powrotu we własnym zakresie  

lub delegujących klubów 

 

Sprawy organizacyjne: 

Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy. Zapisy na sali turniejowej w dniu zawodów będą przyjmowane 
tylko w miarę posiadanych wolnych miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. 
Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz możliwości wprowadzania ewentualnych zmian. 
Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. 


