
 
 
 
 

 
Komunikat Organizacyjny Dru żynowych Mistrzostw 

Województwa Pomorskiego 
 
 
 
1. Organizator:  
  - Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy 
   
2. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących grupach:    
    Drużynowe Mistrzostwa Województwa Seniorów zostaną rozegrane od listopada 2013 
    do czerwca 2014. 
    Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów zostaną rozegrane od listopada 2013 
    do maja  2014. 

 
3. Uczestnictwo:  
    Prawo udziału w rozgrywkach posiadają kluby zrzeszone w Pomorskim 
    Wojewódzkim Związku Szachowym. Kluby biorące udział w rozgrywkach 
    ligowych nie mogą mieć zaległości finansowych w stosunku PWZSzach  
    i PZSzach. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą 
    i przynależność klubową. Każdy klub może zgłosić dwie drużyny. 
 
4. Składy drużyn:  
    Liga Seniorów – drużyna składa się z 4 zawodników. 
    Liga Juniorów – drużyna składa się z 6 zawodników z podziałem na: 
    Szachownice 1 i 2 – zawodnicy rocznik 1996 i młodszych. 
    Szachownice 3 i 4 – zawodnicy rocznik 2000 i młodszych. 
    Szachownica 5 – zawodniczka rocznik 1996 i młodsza. 
    Szachownica 6 – zawodniczka rocznik 2000 i młodsza. 
    Klub może zgłosić dowolną ilość zawodników rezerwowych. 
 
5. Sędziowanie: 
    Sędzią głównym DMWPJ jest Marian Wodzisławski 
    Sędzią głównym DMWPS jest Anna Mrozińska  
 
-  Organizator zjazdu może zwrócić się do Kolegium Sędziów PWZSzach w celu      
wytypowania sędziego. Sędzia otrzymuje stawkę ekwiwalentu i zwrot kosztów dojazdu od 
organizatora zjazdu. 
  - Sędzia zjazdu nie może rozgrywać partii w czasie sędziowania. 
  - Sędziowie przystępujący do sędziowania meczy muszą mieć uprawnienia 
    do sędziowania zawodów w roku 2013 i 2014. 
 
6. System rozgrywek: 
    System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. 
    Tempo gry wynosi 90 minut na partię. 
 
 
 
 



 
 
7. Wpisowe i opłata klasyfikacyjno-rankingowa:  
    Wpisowe w grupie seniorów i juniorów wynosi 100 zł. od drużyny + 20 zł. (opłata    
klasyfikacyjno-rankingowa) za każdego zawodnika składu podstawowego. 
Każdy zawodnik rezerwowy, który zagra partię musi też wnieść opłatę klasyfikacyjno-
rankingową (20 zł.). Wpisowe za drugą zgłoszoną drużynę wynosi 50 zł. 
Wpisowe i opłatę klasyfikacyjno-rankingową należy wpłacić na konto PWZSzach: 
Nordea Bank Polska S.A.    Oddział/POB Gdańsk III 13 1440 1345 0000 0000 1284 0853 
do 14.11.2013 r. 
 
Drużyny które w ostatnich zawodach ligowych przegrały mecze walkowerem będą 
musiały wpłacić kaucję w wysokości 200 zł . Kaucja zostanie zwrócona jeżeli drużyna 
rozegra wszystkie mecze. W przypadku przegrania meczu walkowerem kaucja 
przepada i zwiększy fundusz nagród. 
 
8. Zgłoszenia do rozgrywek: 
    Zgłoszenia klubów z podanymi składami drużyn wg załączonego druku należy przesłać na 
adres pwzszach_liga@op.pl do dnia 14.11.2013 r. 
 
9. Nagrody:  
    Ilość pucharów i medali oraz informacje o nagrodach ogłosi organizator po II rundzie . 
 

10. Zasady rozgrywania meczy: 
    Mecze będą rozegrane systemem zjazdowym. 

      
11. Postanowienia ogólne: 
    Turnieje będą zgłoszone do FIDE. 
    Zapisy partii w formacie .pgn muszą przekazać kierownicy drużyn gospodarzy danego 

meczu sędziemu głównemu (do 7 dni po rozegraniu meczu). 
    Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. 
    Drużyny startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów. 
    Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia zawodników w czasie trwania imprezy oraz 

dojazdu i powrotu. 
   Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie. 
   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania 

zmian. 
 
 
 
      Sędzia Główny  Ligi Juniorów                                Sędzia Główny  Ligi Seniorów 
 
        Marian Wodzisławski        Anna Mrozińska 
 

 
 


