
REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego

III Liga Seniorów

(wersja poprawiona dnia 26.04.2018 przez przewodniczącego Kolegium Sędziów WMZSzach
- na żółtym tle zmiany merytoryczne)

1. ORGANIZATOR

• Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy

2. CEL

• Wyłonienie Drużynowego Mistrza Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• Wyłonienie drużyny, która będzie miała prawo do udziału w rozgrywkach II ligi seniorów 

w roku 2018.
• Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania wyższych kategorii, klas 

sportowych i rankingu FIDE.
• Wymiana doświadczeń sportowych, organizacyjnych i szkoleniowych.

3. TERMIN ROZGRYWEK
Uwaga! Ostateczne terminy i miejsca rozgrywek zostaną ogłoszone po 10.03.2018. Do czasu 
ostatniego dnia zgłoszeń terminarz rozgrywek DMWS 2018 jest zmienny w celu umożliwienia 
udziału jak największej ilości drużyn w mistrzostwach. 

Runda Termin i miejsce 

1,2 28.04.2018 Kętrzyn

3,4 6.05.2018 Olsztyn

5,6 26.05.2018 Ruciane-Nida

7 10.06.2018 Ostróda

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

• Kluby biorące udział w rozgrywkach ligowych nie mogą mieć zaległości finansowych w stosunku
do WMZSzach i PZSzach.

• Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą i przynależność klubową.
• Drużyny, które mają zaksięgowane wpisowe na koncie WMZSzach do dnia 24.04.2018r.
• Opłata K-R za poszczególnych grających zawodników musi być uiszczona bezwzględnie 

do 5.05.2018r., pod rygorem przyznania walkowera dla drużyny przeciwnej
• Drużyny, które wypełnią i prześlą do Koordynatora załącznik nr 2 do 24.04.2018r.
• Kluby WMZSzach w tabeli poniżej:

UKS Trzydziestka Olsztyn MLKS Ostródzianka Ostróda

KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie LZS CKTiS Biskupiec

MKS Mrągowia Mrągowo SL SALOS Ełk

MLKS Czarni Olecko KSz Budowlani Bartoszyce

MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

SSz Debiut GCK Giżycko UKS Skoczek Elbląg

KSz Start Elbląg UKS Hetman Elbląg 

KS Odrodzenie Szczytno Szczytno UKS UZDOWO Uzdowo

SKS SMOL – BUD Giżycko CWKS "Vęgoria" Węgorzewo

UKS KOPERNIK Olsztyn



5. SYSTEM ROZGRYWEK

• Rozgrywki rozegrane zostaną systemem szwajcarskim (do 10 drużyn – system kołowy).
• Drużyna składa się z 5 zawodników - na ostatniej szachownicy musi grać kobieta.
• Zgłoszona kolejność szachownic składu podstawowego nie ulega zmianie w trakcie rozgrywek
• Zawodnicy rezerwowi mogą grać w zgłoszonej kolejności za zawodnikami składu podstawowego
• Zgłoszenie nowego zawodnika rezerwowego musi być dokonane e-mailem do sędziego głównego

najpóźniej na 48 godzin przed zjazdem. 
• W każdym meczu mogą brać udział tylko zawodnicy aktualnie reprezentujący dany klub.
• Turniejowy sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia organizator zjazdu. 

6. ZASADY ROZGRYWANIA MECZY
Mecze będą rozegrane systemem zjazdowym według zamieszczonego terminarza. Preferowane 
godziny rozpoczęcia rund: 10:00 i 14:15 w sali gier organizatora zjazdu. Nie można rozgrywać 
meczy po planowanym terminie rozgrywek. 
Istnieje tylko możliwość rozegrania meczy przed daną rundą, za zgodą Koordynatora i obu drużyn. 
Sala gry i jej zaplecze powinna być odpowiednio przygotowana do meczu. 
Turniejowy sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia organizator zjazdu.. 
W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej szachownicy białymi, a na kolejnych na 
przemian. 
Kluby są zobowiązane do wpisania składu drużyny na 30 min przed rozpoczęciem rundy 
w protokóle meczowym. Tradycyjnie Gospodarz meczu powinien wpisać pierwszy skład swojej 
drużyny. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest zobowiązany imiennie 
zgłosić wszystkich grających w meczu zawodników swojej drużyny, bez względu na ich obecność 
na sali gier. Jeśli drużyna nie podała w wyznaczonym terminie składu na mecz, Sędzia zjazdu 
wpisuje do protokołu skład z poprzedniej rundy, a w przypadku 1 rundy każdego zjazdu - 
skład podstawowy. 
Po 15 minutach (w wyjątkowych wypadkach Sędzia może przedłużyć spóźnienie) od momentu 
rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się w składzie umożliwiającym grę, zostaje 
ogłoszony walkower. Moment rozpoczęcia meczu jest ogłaszany przez sędziego. Drużyna może 
przystąpić do meczu, jeśli przy szachownicach zasiądzie przynajmniej trzech zawodników z jednej 
drużyny.
Trzeci oddany walkower meczowy spowoduje skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek. 
W meczach obowiązuje zasada „fair play”.

7. TEMPO GRY

• Tempo gry wynosi 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie od początku partii dla każdego 
zawodnika. Obowiązuje prowadzenie zapisu do końca partii.

8. OCENA WYNIKÓW

O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decyduje suma punktów meczowych (za wygrany mecz
2 pkt. za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera 0 pkt. meczowych i małych, 
za wygrany mecz walkowerem 2 pkt. meczowe i 5 małych).
W przypadku równej ilości punktów meczowych o kolejności miejsc decyduje:
• suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny
• bezpośrednie mecze
• wynik na pierwszej i kolejno dalszych szachownicach zainteresowanych drużyn.
• losowanie
Zawodnik jest klasyfikowany na najniższej z szachownic na których wystąpił. Kolejność miejsc 
na szachownicach ustala się według następujących kryteriów:
• liczba zdobytych punktów
• wynik procentowy
• wyższe miejsce drużyny



9. SĘDZIA GŁÓWNY

Sędzią Głównym Drużynowych Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Seniorów III 
Liga jest Feliks Stachowicz email stachowicz.feliks@wp.pl tel. 723 657 182
Nad przebiegiem meczu mogą czuwać kapitanowie grających ze sobą zespołów, z zachowaniem 
zasad obiektywizmu oraz przepisów gry FIDE i PZSzach oraz regulaminu DMWS.
• Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują kapitanowie

drużyn, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać e-mailem na adres: 
stachowicz.feliks@wp.pl . Po każdym meczu Sędzia jest zobowiązany do zebrania wszystkich 
protokołów meczowych i oryginałów zapisów partii. Zebrane zapisy partii należy przesłać 
Sędziemu Głównemu. Zapisy mogą być wysłane w formie zdjęć lub skanowane w pdf. Zapisy w 
takiej formie będzie można otrzymać od Sędziego Głównego, wysyłając wiadomość e-mail z 
prośbą o nie.

• Za terminowe (do trzech dni) dostarczenie protokołu meczowego i zapisów partii Sędziemu 
Głównemu jest odpowiedzialny organizator zjazdu.

• W dniu zjazdu organizator zjazdu zobowiązany jest (w godz. 19.00 - 22.00) e-mailem 
poinformować Sędziego Głównego Mistrzostw o wyniku meczu i rezultatach poszczególnych 
partii, na adres: stachowicz.feliks@wp.pl .

• Protokoły meczowe podlegają weryfikacji przez Sędziego Głównego, do którego należy kierować
ewentualne pisemne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów 
na szachownicy.

• W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada Sędzia Główny Mistrzostw.

10. NAGRODY KOŃCOWE
Zwycięska drużyna ma prawo reprezentowania województwa w rozgrywkach II Ligi.
Pula nagród przy uczestnictwie min. 9 drużyn to min. 2000 zł.
Przewiduje się nagrody pieniężne dla 3 najlepszych drużyn oraz najlepszych zawodników 
na poszczególnych szachownicach. 
Szczegółowe informacje odnośnie ilości i wielkości nagród zostaną przedstawione w kolejnym 
komunikacie. 

11. FINANSOWANIE:

• Każdy klub ma prawo wystawić więcej niż jedną drużynę
• Wpisowe od drużyny do rozgrywek - 200 zł, za każdą następną z danego klubu opłata wynosi 

100 zł płatne na konto WMZSzach.
• Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe zgodne z KOF płatne na konto WMZSzach.
• Drużyny startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów.
• Koszty organizacyjne pokrywa organizator zjazdu.
• Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia zawodników w czasie trwania imprezy oraz 

dojazdu i powrotu.
• WMZSzach pokrywa koszty sędziowania poszczególnych zjazdów. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca
• Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.
• W czasie rozgrywania partii zawodnik nie może prowadzić żadnych rozmów
• Podczas rozgrywania partii zawodnik nie może opuszczać sali gry.
• Obowiązki kapitana drużyny regulują przepisy turniejowe FIDE.
• Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz posiadania włączonych telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
a) dla zawodnika - przegrania partii
b) dla innych osób – zakaz wstępu na salę do końca turnieju.

• Mistrzostwa grane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry FIDE oraz PZSzach.
• Turniej zostanie zgłoszony do FIDE.
• Zgłaszając udział w turnieju, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora 
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podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników
• Uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do 
pamiątkowych galerii zdjęć i filmików). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane 
jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania 
integralności. Publikujący zobligowany jest do podpisania źródła ich pochodzenia.

• Ostateczna interpretacja regulaminu DMWS należy do organizatora.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania 

zmian.
 



Załącznik nr 1

....................................... .......................................
(pieczątka Klubu) (miejsce, data)

POTWIERDZENIE UDZIAŁU DRUŻYNY KLUBOWEJ

w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Seniorów 2018 r.

Klub (pełna nazwa)

Nazwa drużyny *

Adres, telefon, fax, e-mail

Nr licencji PZSzach.

* Nazwa drużyny jest to nazwa, która będzie podawana w oficjalnych wynikach i komunikatach. Nazwa powinna odzwierciedlać
podmiot, który reprezentuje drużyna – klub, może także zawierać dodatkowo nazwę sponsora.

Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu

Imię, nazwisko stanowisko podpis

1. …................................................................... …............................................. ….....................................................

2. …................................................................... …............................................. ….....................................................

.......................................
(pieczątka Klubu)



Załącznik nr. 2

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY KLUBOWEJ
DO DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO SENIORÓW W 2018 ROKU

Klub sportowy:

Adres i telefon:

Kierownik drużyny: (nazwisko i telefon)

ZASADNICZY SKŁAD DRUŻYNY

Szach. Nazwisko i Imię Nr licencji Data urodz. Kat. Ranking FIDE na 01.04.2018 ID_FIDE

1. MĘSKA

2. MĘSKA

3. MĘSKA

4. MĘSKA

5. DAMSKA

Średni ranking podstawowego składu (szach. 1-5): 

ZAWODNICY REZERWOWI
1. MĘŻCZYZNA

2. MĘŻCZYZNA

3. MĘŻCZYZNA

4. MĘŻCZYZNA

5. KOBIETA

6. KOBIETA

7. KOBIETA

8. KOBIETA

Data zgłoszenia: .......................2018 r. Podpis zgłaszającego: ….....................

Potwierdzenie wpłaty:

1. Wpisowe ...................................................................
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