
Komunikat organizacyjny „I zjazdu” 

LIGI WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO ZRZESZENIA LZS 

W SZACHACH KLASYCZNYCH 

o Puchar Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina 

Ostróda 08.10.2022 r. 
 
 

 

1. CEL ZAWODÓW 

➢ Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim, 

➢ Sportowa rywalizacja, podnoszenie poziomu gry szachistów Warmii i Mazur, 

➢ Wyłonienie Drużynowego Mistrza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Szachach na 

2022 rok, 

➢ Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, 

➢ Promocja miasta i gminy Ostróda. 
 

2. ORGANIZATORZY 

➢ Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

➢ Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie, 

➢ Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, 

➢ Klub MLKS „Ostródzianka” Ostróda. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

➢ I zjazd 08.10.2021r. sobota – Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Sobieskiego 9. 

Harmonogram: 

Do 9:30 – zgłaszanie zmian składu podstawowego, 

9:30 – 9:45 – weryfikacja składów drużyn, 

9:45 – odprawa techniczna, 

10:00 – I runda, 

14:00 – II runda (godz. może ulec  zmianie po wcześniejszej konsultacji z drużynami). 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 

➢ System rozgrywek zostanie podany w serwisie turniejowym ChessArbiter po dokonaniu 

zgłoszeń przez zainteresowane drużyny, link do serwisu: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/tdr_5029/ 

➢ Tempo gry wynosi 60 minut + 30 sekund na każde posunięcie, 

➢ Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów klasycznych oraz przepisy Kodeksu 

Szachowego PZSzach, 

➢ Turniej zgłoszony jest do oceny rankingowej FIDE w szachach klasycznych. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
➢ Drużyna składa się z czterech zawodników zarejestrowanych w jednym klubie lub 

reprezentujących tą samą wieś/gminę (drużyna środowiskowa): 

szachownice I-III seniorzy (juniorzy, kobiety), szachownica IV junior lub juniorka 

(rocznik 2004 i młodsi). 
 
➢ Prawo udziału w rozgrywkach mają drużyny, które prawidłowo zgłosiły składy podstawowe, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 Regulaminu Ligi na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek oraz 

zostały pozytywnie zweryfikowane przez sędziego głównego zawodów.



6. OPŁATY 

➢ Uczestnicy Ligi nie ponoszą kosztów wpisowego, WMZ LZS pokryje koszty związane 

z opłatami klasyfikacyjno – rankingowymi oraz opłatami rankingowymi FIDE. 
 

7. SĘDZIOWANIE 

➢ Sędzią głównym zawodów jest Paweł Orłowski, kontakt: ori49@wp.pl, tel. 665-654-949, 

➢ Sędzia rundowy I zjazdu: Mirosław Orłowski, kontakt: orlowmiroslaw@gmail.com, tel. 503-701-473. 

 

8. USTALENIA KOŃCOWE 

➢ Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy zjazdu, 

➢ Zawodnicy na czas trwania zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie, 

➢ Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją Ramowego Regulaminu Ligi, 

➢ W związku z trwającą epidemią koronawirusa respektowane będą aktualnie 

obowiązujące zalecenia sanitarno-epidemiologiczne oraz wytyczne PZSzach, 

➢ Do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu upoważniony jest organizator zjazdu 

oraz sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne, 

➢ Kontakt z organizatorem I zjazdu: Mirosław Orłowski, tel. 503-701-473. 
 
 
 

 

ZAPRASZAMY DO GRY  
ORGANIZATORZY 
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