
R E G U L A M I N  
 

rozgrywek o drużynowe mistrzostwo województwa opolskiego   
na rok 2018 

 

1. CELE 
1.1. Popularyzacja szachów 

2.1. Wyłonienie mistrza województwa opolskiego na rok 2018 
3.1. Uzyskanie prawa udziału w rozgrywkach II ligi w roku 2018 

 
2. ORGANIZATORZY 

2.1. Opolski Związek Szachowy 

2.2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach 
 

3. UCZESTNICY 
3.1. Prawo udziału mają kluby posiadające osobowość prawną, zarejestrowane 

w OZSzach. z uregulowaną składką członkowską za rok 2017. 
3.2. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest równoznaczne z zobowiązaniem do 

wniesienia opłaty startowej 200 zł od drużyny 
3.3. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać właściwą 

przynależność klubowa oraz ważną licencję PZSzach. 
3.4. Wymagane jest zgłoszenie drużyny do rozgrywek w terminie do dnia 

12.05.2018 r. na załączniku nr 1 niniejszego regulaminu (w 3 egz.) oraz 
przesłanie w wersji elektronicznej do OZSzach. 

3.5. Zgłoszenie do rozgrywek oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 

4. SYSTEM  ROZGRYWEK 

4.1. Rozgrywki odbędą się systemem rundowym jedno koło, spotkanie drużyn w 
OW Suchy (Suchy Bór Opolski, Bór ul. Pawlety 26) i rozegranie wszystkich 

zaplanowanych rund w dniach 19-20 maja 2018 r. 
4.2. Tempo gry 60’ + 30”dla zawodnika na całkowite zakończenie partii. 

4.3. Numery startowe drużyn zostaną wyłonione w drodze losowania po upływie 
terminu zgłoszeń. 

4.4. Turniej nie jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE 
 

5. PRZEPISY  SZCZEGÓŁOWE 
5.1. Drużyna składa się z 5 zawodników w tym kobiety na piątej szachownicy. 

5.2. Drużyna może zgłosić dowolną liczbę zawodników także w trakcie 
rozgrywek. 

5.3. Kolejność zawodników zgłoszonych w drużynie (również rezerwowych) nie 
może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. 

5.4. W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w roku 2017 

rozegrali min. 3 partie w centralnych rozgrywkach ligowych PZSzach 
(dotyczy klubów uprawnionych do uczestnictwa w rozgrywkach II ligi 

seniorów w roku 2018). Od tej zasady w każdym spotkaniu można zrobić 1 
wyjątek na szachownicach 1-4, ograniczenie nie dotyczy 5 szachownicy. 

 



 

6. ZASADY  PUNKTACJI - o kolejności zajętych miejsc decyduje: 
6.1 Suma punktów zdobytych meczowych (zwycięstwo 2 pkt., remis1 pkt., 

przegrana 0), 
6.2 Suma (tzw. małych) punktów (punkty zdobyte na poszczególnych 

szachownicach - zwycięstwo 1 pkt. - remis 0,5 pkt. - przegrana 0 pkt.), 
6.3 Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach. 

6.4 W przypadku walkowera drużyna zwycięska otrzymuje 2 pkt. meczowe 
oraz tyle punktów „małych” ilu zawodników wystawiła na poszczególnych 

szachownicach. 
6.5 Aby przystąpić do meczu drużyna musi posiadać w składzie minimum 3 

zawodników. 

 
7. USTALENIA  KOŃCOWE 

7.1. W rozgrywkach obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego 
PZSzach. 

7.2. Organizator (OZSzach) zapewnia odpowiednie warunki do gry, niezbędny 
sprzęt szachowy, blankiety zapisów oraz protokoły meczowe.  

7.3. Początek zawodów w dniu 19.05.2018 r. (sobota) o godz. 1000; weryfikacja 
drużyn od godz. 930 

7.4. Istnieje możliwość wykupienia noclegu w ośrodku będącym miejscem 
rozgrywek w cenie 50 zł (ze śniadaniem) za dobę lub samych obiadów po 

20 zł 
7.5. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu 

OZSzach.  
7.6. Orientacyjny terminarz dla 6 drużyn*: 

 

Dzień Godzina Numer rundy 

19.05.2018 r. 10.00-12.30 I runda 

13.30-16.00 II runda 

16.30-19.00 III runda 

20.05.2018 r. 09.30-12.00 IV runda 

12.30-15.00 V runda 

Zakończenie ok. 15’ po ostatniej partii 

 
*Godziny rozpoczęcia poszczególnych rund będą regulowane w zależności od przebiegu 

rozgrywek i ustalane na zasadzie porozumienia drużyn uczestniczących w rozgrywkach 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Załącznik nr 1 
................................... 
         (pieczątka klubu) 
 

ZGŁOSZENIE  DRUŻYNY  KLUBOWEJ 
DO  LIGI  WOJEWÓDZKIEJ 

 DRUŻYNOWYCH  MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  2018 
 

Klub (nazwa/adres) 
 

Adres miejsca 

rozgrywek 
 

Kierownik drużyny  
(telefon/e-mail) 

 

Kapitan drużyny  

ZASADNICZY  SKŁAD  DRUŻYNY 
obejmujący w dniu zgłoszenia wyłącznie zawodników potwierdzonych 
 

Szacho
wnica 

Nazwisko i imię 
kat./ 

tytuł 

Ranking 

FIDE na 

01.05.2018 

 

 

rok 
urodzenia 

nr licencji 

Skład podstawowy 

1      

2      

3      

4      

5      

Zawodnicy rezerwowi 

4a      

4b      

4c      

4d      

Zawodniczki rezerwowe 

5a      

5b      

 

 

 

Data zgłoszenia: ................………..                      ....................................... 
           Czytelny podpis 

 

 


