
 

  

 
 

XIII Mistrzostwa Gdyni Juniorów 
w Szachach Szybkich, 04.03.2017r. 

REGULAMIN 

 

1. ORGANIZATOR: 

 Młodzieżowy Dom Kultury  
                       ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 
                       tel/fax : (058) 698 86 18 
                       e-mail :  biuro@mdk.gdynia.pl 
 

 Uczniowski Klub Sportowy „MDK Gdynia”   
                       ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

          Koordynator Mistrzostw: Ryszard Komorowicz  
 

2. CELE: 

 Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Gdyni w grze w szachy. 

 Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu Gdyni.  
 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

 Termin: 04.03.2017r., rozpoczęcie godz. 10.00, przewidywane zakończenie około 
godz. 15.30  

 Miejsce: sala „Galeria” III piętro Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grabowo 2, 
Gdynia. 

 
4. UCZESTNICY: 

 Dzieci i młodzież z gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.  

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA:   

 Rozegrane zostaną turnieje: 
- „OPEN” z klasyfikacją dodatkową prowadzoną w poniższych grupach wiekowych 
juniorek i juniorów: 
B – rocznik 2008 i 2007  
C – rocznik 2006 i 2005 
D – rocznik 2004 i 2003   
E – rocznik 2002, 2001 i 2000.  
- turniej dla grupy „najmłodszej”: A – rocznik 2009 i młodsi  

 Zapisy bezpośrednio na adres email sędziego Mistrzostw lubomirw@wp.pl ( przy 
zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, datę urodzenia, szkoła/ klub/kategoria 
szachowa ).  
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 Ilość zgłoszeń do Mistrzostw jest ograniczona. W Mistrzostwach może wziąć udział 
max. 60 osób, o przyjęciu decyduje kolejność nadesłanego zgłoszenia. 

 Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 24.02.2017r. 

 Wpisowe w wysokości 20 zł od osoby (zawodnika) przyjmowane będzie w dniu 
Mistrzostw 04.03.2017r. na I piętrze przy recepcji w godz. 09.30 – 09.50.   

 Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne prawo do zapisu udziału dowolną techniką i wykorzystywanie 
zapisanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich, oraz publikacji. 

 Zgłoszenie do udziału w Mistrzostwach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

 Uczestnicy Mistrzostw przyjeżdżają na koszt własny. 

 Organizator zapewnia zaplecze techniczne i sprzęt do gry  

 Uczestnicy oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania przepisów 
porządkowych obowiązujących na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy od Organizatora. 
 
 

6. SYSTEM ROZGRYWEK: 

 Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.  Tempo gry 
w grupie „OPEN” - 15 min na zawodnika. 

  Grupa „A” rozgrywa 6 rund. 

 W rozgrywkach obowiązują przepisy gry FIDE (szachy szybkie).  

 Kolejność końcowa miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów,        
a w razie równości decydować będzie wartościowanie wg punktacji Buchholza 
średniego, Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu. 
 

7. NAGRODY: 

 Zwycięzcy turnieju „OPEN” otrzymają puchary, medale, dyplomy i nagrody za I, II     
i III miejsce. 

 Zwycięzcy turnieju dla grupy „najmłodszej” otrzymają puchary, medale, dyplomy     
i nagrody za I, II i III miejsce. 

 Zwycięzcy rywalizacji w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają statuetki, 
medale, dyplomy oraz nagrody. 

 Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody zdobyte w rywalizacji OPEN za miejsca 
I,II,III nie dublują się ze statuetkami, medalami, dyplomami oraz nagrodami 
wywalczonymi w poszczególnych grupach (nagrodzonemu zawodnikowi przysługuje 
tylko jedna nagroda). 

 

 

               Ryszard Komorowicz                                                        Tatiana Różankiewicz 
             Koordynator Mistrzostw                                           Kierownik Działu Sportu i Rekreacji 
          


