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Drużynowych Mistrzostw Zrzeszenia LZS Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w szachach 

w sezonie 2014 

/ projekt / 

I. Cel rozgrywek 

1. Wyłonienie drużynowych mistrzów Zrzeszenia LZS województwa Warmińsko-
Mazurskiego w szachach w sezonie 2014:                                                                                     
2. Popularyzacja sportu szachowego w regionie, umożliwienie zdobywania wyższych 
kategorii, klas sportowych i rankingu FIDE . 

II. Uczestnictwo 

1. W  Lidze Zrzeszenia LZS może występować dowolna liczba zespołów tego samego 
klubu, lecz będą one kojarzone w pierwszych rundach. 

III. Skład drużyny 

1. W Lidze Zrzeszenia LZS zespół składa się z czterech zawodników.                                                    
2. Każda drużyna może wystawić do rozgrywek zawodników rezerwowych, którzy muszą 
występować zawsze za zawodnikami składu podstawowego.                                                               
3. Zawodnik rezerwowy może rozegrać dowolną ilość partii w jednej drużynie swojego 
klubu. 
4. Zgłoszona i przyjęta przez sędziego głównego kolejność szachownic składu 
podstawowego nie może ulec zmianie w trakcie trwania rozgrywek. 
5. Zgłoszenia składów podstawowych wypełniają kierownicy klubów. 
6. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy ewidencyjnie przynależni do danego 
klubu lub mieszkańcy jednej gminy. 
7. Kobiety mogą występować na męskich szachownicach.                                                                                          
8.Lista składu podstawowego zespołu musi być niezwłocznie uzupełniona, a nowy 
zawodnik będzie grać zawsze na końcu składu podstawowego swojej drużyny, przed 
zawodnikami rezerwowymi. 
9. W jednym terminie (rundzie) ten sam zawodnik nie może grać w dwóch drużynach, 
nawet gdyby mecze zostały przełożone na inny dzień.                                                                                                                                     
10.Zmiana barw przez zawodnika, który rozegrał już partię / również wygraną 
walkowerem /                      w trakcie trwania mistrzostw jest niemożliwa.                                                                                                                    
10. Zawodnicy rezerwowi nie muszą być zgłaszani do rozgrywek. 

IV. Zgłoszenia do rozgrywek na adres email: wmz@lzs.olsztyn.pl 

1. Kompletne zgłoszenie zespołu do rozgrywek musi zawierać: 
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic: pełne imiona i nazwiska 
zawodników, dokładną datę urodzenia, ranking, 
b) dokładny adres sali gier w której będą rozgrywane mecze, 
c) imię i nazwisko kapitana zespołu i numer jego telefonu kontaktowego, 
d) dokładny adres korespondencyjny drużyny, kontakt telefoniczny oraz e-mail, 
2. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 1 marca 2014r.                                            



3. Nie ma możliwości startu dodatkowych drużyn po opublikowaniu kojarzenia I rundy. 
4. Sędzia główny, w komunikacie organizacyjnym przed rozpoczęciem rozgrywek, dokona 
potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu i tylko ten dokument jest 
wiążący dla weryfikacji rozgrywek. 
5.Wstawienie do składu zespołu na mecz zawodników rezerwowych dokonuje się na 
odpowiedzialność kapitana drużyny. 
6. Protokoły meczowe są weryfikowane przez sędziego głównego. 

V. System rozgrywek 

1. Listę startową ustala się według numerów startowych wynikających z losowania                           
2. W  Lidze Zrzeszenia LZS uczestniczą wszystkie  zgłoszone do rozgrywek zespoły 
rozgrywające swoje mecze dojazdowo podzielone na 2-3 grupy (w zależności od ilości 
zgłoszonych drużyn). 
3. Podział na grupy ustala się na podstawie położenia geograficznego i średniego 
rankingu składu podstawowego i częściowo sztucznego losowania (w celu zniwelowania 
dalekich wyjazdów lub ich wyrównania). 
4. W przypadku do 24 zgłoszonych zespołów w  Lidze  Zrzeszenia LZS – podział na dwie 
grupy. O kolejności zespołów w mistrzostwach, decydować będą bezpośrednie  mecze 
drużyn, które zajęły odpowiednio pierwsze miejsca w grupach, drugie miejsca w grupach 
itd. 
5. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn każdy zespół rozegra 9-11 partii, a w 
związku  z tym szczegółowy  podział na grupy zostanie podany przed rozpoczęciem I 
rundy.                              

VI. Tempo gry 

1. Obowiązuje gra z zegarami szachowymi. 
1.1. Dopuszcza się w meczu stosowanie zegarów elektronicznych lub analogowych. 
1.2. O miejscu ustawienia zegara decyduje sędzia meczu. 
2. W przypadku gry z zegarami elektronicznymi tempo gry wynosi dla każdego 
zawodnika 90 minut na partię oraz po 30 sekund na każde posunięcie, z obowiązkiem 
prowadzenia zapisu do końca partii. 
2.1. Przy zastosowaniu zegarów analogowych należy stosować tempo gry 120 minut na 
całą partię dla każdego zawodnika. 
3. W jednym meczu nie można stosować dwóch rodzajów tempa gry. 
3.1. Wyjątek dla zawodnika niewidzącego, który może stosować przystosowany dla niego 
zegar szachowy. 
4. Przy grze z zegarem analogowym zawodnika obowiązuje prowadzenie zapisu partii do 
chwili gdy na jego zegarze pozostanie mniej niż 5 minut. 
4.1. Zawodnikowi, który po formalnym ostrzeżeniu odmawia przestrzegania tego 
przepisu, orzeka się przegraną. 
4.2. Przypadki uniemożliwiające prowadzenia zapisu (np. złamana ręka) rozstrzyga 
sędzia meczu. 
5. Po upływie 15 minut od godziny rozpoczęcia meczu, jeśli zawodnik nie przystąpił do 
gry, partia jest wygrana walkowerem. 

VII. Ocena wyników 

1. O kolejności miejsc w  Lidze Zrzeszenia LZS decyduje suma uzyskanych punktów 
meczowych (2 za wygranie meczu, 1 za remis, 0 za porażkę). 
2. Przy równej ilości zdobytych punktów meczowych decyduje liczba małych punktów z 
gry. 
3. Jeśli punkty małe również są równe, o wyższym miejscu decyduje rezultat 
bezpośredniego spotkania, a następnie większa liczba punktów uzyskanych na I 



szachownicy i w razie potrzeby, na II i dalszych szachownicach. 
4. W przypadku walkowera obowiązuje punktacja: meczowe (2:-2) i małe (4:-4). 

VIII. Zasady rozgrywania meczów 

1. Mecze powinny się rozpocząć o godz. 10:00 w sali gier podanej w komunikacie 
organizacyjnym.                                                                                                                                   
2. Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane 
przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym (nie dotyczy sesji zjazdowych). 
3. Przekładanie spotkań po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest 
dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego . 
4. Pisemny wniosek o przełożenie meczu po ustalonym terminie nie może wpłynąć do 
sędziego głównego później niż na 7 dni przed planowanym terminem i musi być 
przekazany do wiadomości drużynie przeciwnej. 
5. Mecze ostatniej rundy nie mogą być przekładane. 
6. Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu. 
6.1. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a 
pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane. 
6.2. Nie spełnienie tych wymagań spowoduje nałożenie kary przez sędziego głównego 
rozgrywek (np. dodatkowy mecz wyjazdowy). 
7. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz meczu. 
8. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej i trzeciej  szachownicy białymi 
bierkami, a na drugiej i czwartej - czarnymi. 
9. Przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani 
przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w 
kolejności szachownic oraz ich rankingi. 
9.1. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. 
9.2. Kapitan jest zobowiązany imiennie zgłosić wszystkich grających w meczu 
zawodników swojej drużyny, bez względu na ich obecność na sali gier. 
9.3. Kapitan drużyny gospodarzy jako pierwszy przekazuje skład na mecz kapitanowi 
gości. 
9.4. Jeśli drużyna nie podała w wyznaczonym terminie składu na mecz, to wpisuje się do 
protokołu skład podstawowy. 
10. Po 15 minutach od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się 
do gry, zostaje ogłoszony walkower. 
10.1. Moment rozpoczęcia meczu jest ogłaszany przez kapitana gospodarzy. 
10.2. Zespół może przystąpić do meczu jeśli przy szachownicy zasiądzie przynajmniej 
dwóch zawodników. 
10.3. Drugi oddany walkower meczowy spowoduje skreślenie drużyny z dalszych 
rozgrywek. 
11. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wydarzenia, itp.) rozpatruje 
sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny. 
12. W meczach obowiązuje zasada „fair play”. Kapitan drużyny gospodarza meczu musi 
być dostępny pod telefonem wymienionym w komunikacie organizacyjnym mistrzostw, aż 
do momentu przyjazdu drużyny gości. 

IX. Obowiązki zawodników 

1. W czasie rozgrywania partii zawodnik nie może prowadzić żadnych rozmów, z 
wyjątkiem złożenia propozycji (lub reklamacji) remisu albo poddania partii. 
1.1. Ingerencja kapitana drużyny w partie grających zawodników jest również 
niedozwolona, z wyjątkiem przyjęcia lub odrzucenia remisu. 
2. Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania Przepisów Gry FIDE i regulaminu 
zawodów. 
3. Podczas rozgrywania partii zawodnik nie może opuszczać sali gier. 
3.1. Do sali gier należy pomieszczenie w którym odbywa się mecz, ubikacje i bufet oraz 
korytarze prowadzące do tych pomieszczeń. 



3.2. Palenie tytoniu w pomieszczeniach objętych nazwą sali gier jest niedopuszczalne. 
3.3. Gospodarz meczu może utworzyć palarnię przy sali gier, o ile dopuszczają to 
wewnętrzne przepisy obowiązujące w danym obiekcie. 
4. Nie można proponować i przyjmować remisu przed wykonaniem 30 posunięcia. 
4.1. Wyjątek stanowi prawidłowo złożona reklamacja powstałej trzy razy tej samej 
pozycji. 
 

X. Sędziowanie i kierownictwo mistrzostw 

1. Organizatorem rozgrywek jest warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, a kierownictwo 
nad przeprowadzeniem mistrzostw sprawuje nominowany sędzia główny. 
1.1. Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydanych podczas meczów. 
1.2. Decyzje sędziego głównego są ostateczne. 
2. W czasie trwania rundy jedyna instancja odwoławcza jest sędzia. 
2.1.Sędzia ma obowiązek czuwania nad prawidłowym przebiegiem meczu i 
przestrzegania Przepisów FIDE oraz regulaminu mistrzostw. 
2.2. Odwołania od decyzji sędziego meczu mogą być składane w ciągu 48 godzin od 
zakończenia meczu, pod warunkiem odnotowania sprawy w protokole meczowym. 
3. Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują 
kapitanowie drużyn, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać 
pocztą lub e-mailem na adres sędziego głównego. 
4. Po każdym meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani do zebrania wszystkich 
oryginałów zapisów partii i sprawdzenia ich zgodności. 
4.1. Protokoły meczowe podlegają weryfikacji przez sędziego głównego. 
4.2. Za terminowe (do trzech dni) dostarczenie protokołu meczowego, sędziemu  jest 
odpowiedzialny kapitan drużyny gospodarzy meczu (w przypadku wysyłki pocztowej 
obowiązuje zwykły priorytet). 
5. W dniu meczu, gospodarz spotkania zobowiązany jest /w godz. 15:00 - 17:00 / 
telefonicznie lub e-mailem poinformować sędziego głównego mistrzostw o wyniku meczu 
i rezultatach poszczególnych partii. 
6. Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia tabeli rozgrywek  oraz 
indywidualnych kart startowych zawodników. 
7.1. Wyniki będą publikowane na oficjalnej stronie WMZLS. 
7.2. Partie weryfikowane przez sędziego, ale faktycznie rozegrane, również podlegają 
ocenie rankingowej. 
8. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny mistrzostw. 

 
XII. Postanowienia końcowe 

1.W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie 
przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego oraz regulaminu i komunikatów 
organizacyjnych.                       2.Komunikat organizacyjny Drużynowych Mistrzostw 
WMZLZS zawiera listy zespołów         składu podstawowego). 
3. Zawodnicy rezerwowi będą publikowani w komunikatach sędziego głównego, po 
wstawieniu ich do składu drużyny. 
4. Jeśli  występuje więcej zespołów tego samego klubu lub gminy, należy zgłosić skład 
podstawowy każdej drużyny. 
5. Zawodnicy startujący w rozgrywkach powinni być ubezpieczeni na koszt klubu, który 
zgłosił ich do rozgrywek. 
6. Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów . 
6.1. Gospodarze meczów są zobowiązani pokryć koszty organizacyjne . 
7. Kolejki zjazdowe będą rozgrywane przy użyciu jednego typu zegarów (jedno tempo 
gry). 
8. Zwycięskie zespoły otrzymają puchary. 
8.1. Zawodnik składu podstawowego jest sklasyfikowany na najniższej z szachownic na 



której wystąpił (pod uwagę bierze się liczbę zdobytych punktów, miejsce drużyny). 
8.2. W rozgrywkach  sezonu 2014 przewidziane są nagrody, których  ilość ustala 
WMZLZS. 
9. Ze względów organizacyjnych, wszystkie kluby muszą, w terminie do 1 marca 2014 r, 
zgłosić potwierdzenie startu zespołów w rozgrywkach mistrzowskich sezonu 2014. 
10. W czasie trwania rozgrywek nie można zmieniać regulaminu zawodów. 

 XIII. Sprawy finansowe 

1.Za cały cykl zawodów opłata wpisowego od zawodnika drużyny wynosi 10zł 
(czyli 4osoby x 10zł=40zł). 

2.Z wpisowego zostanie pokryta opłata OKR do  WMZSZACH za zdobyte 
kategorie krajowe okręgowe i opłata za zgłoszenie turnieju. 

3.Koszty uczestnictwa w rozgrywkach pokrywają zainteresowane 
kluby/drużyny środowiskowe/świetlicowe  

 

Regulamin został zatwierdzony przez WMZLZS. 

   

 

 

 


