
Mistrzostwa Województwa 
Oldbojów 

Włocławek 2014 
 
 

1. CEL IMPREZY:  
 

Wyłonienie Mistrzów KPZSzach w kategoriach wiekowych powyżej 55 i 65 lat. Popularyzacja Królewskiej Gry na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego.  
 

2. ORGANIZATOR:  
 

Organizatorem zawodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, który powierza prowadzenie mistrzostw klubowi WKSz-1938.  
 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  
 

6 kwietnia 2014  
Sala gier – Włocławek ul. Żabia 8 – klub „Stara Remiza”.   
 

4. UCZESTNICTWO:  
 

W mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy z rocznika 1959 lub starsi, zaewidencjonowani w KPZSzach oraz zamieszkali na terenie 
województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Zgłoszenia należy kierować do sędziego zawodów na adres grochowalskipawel@wp.pl lub telefonicznie pod numer 662 257 030, w 
nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia. Zapisy przyjmowane będą również na sali gry przed rozpoczęciem zawodów, ale wówczas bez 
gwarancji przyjęcia zawodnika do turnieju. Maksymalna liczba uczestników to 60 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
5. SYSTEM ROZGRYWEK:  
 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Rywalizacja odbędzie się w jednaj grupie, przy oddzielnej 
klasyfikacji – generalna oraz dla zawodników powyżej 65 lat (1949 lub starsi).  
Obowiązują przepisy gry FIDE i kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenia komputerowe programem Chess Arbiter Pro. 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.  
Tempo gry – 12 minut + 5 sekund za każdy ruch dla zawodnika na całą parti ę.  

 
6. PROGRAM TURNIEJU:  
 

6 kwietnia (niedziela)   930 ÷   955 – weryfikacja listy startowej – odprawa techniczna. 
   1000 ÷ 1500 – rundy 1÷9  
      około 1530  – zakończenie turnieju i wręczenie nagród. 

 
7. ZASADY FINANSOWANIA:  
 

Zawodnicy zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości: 
10 PLN – zawodnicy WKSz-1938 (zniżka dotyczy pierwszych 10 zawodników z klubu)       
20 PLN – pozostali zawodnicy 
Wpisowe w 70% przeznaczone jest do puli nagród (pozostałe 30% przekazane zostanie do KPZSzach).     
Koszty organizacyjne pokrywa Włocławski Klub Szachowy 1938. 

 
8. NAGRODY:  
 

Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej i powyżej 65 lat otrzymają puchary, pierwsza trójka otrzyma medale, pierwszych sześciu dyplomy. 
Przewidziane są nagrody finansowe (ilość zależy od liczby uczestników – 5÷6 nagród). Klub WKSz-1938 zapewnia kwotę 300,oo PLN, 
pozostała część funduszu nagród pochodzić będzie z wpisowego.  

 
9. USTALENIA KO ŃCOWE:  
 

• Sprzęt szachowy zapewnia organizator.  
• Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów 
• Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub 

delegujący zawodnika do udziału w turnieju. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w 

regulaminie. 
 


