
Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska  
w Szachach Błyskawicznych 

 
Cele 
Wyłonienie medalistów Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych 
Popularyzacja szachów na Dolnym Śląsku i integracja środowiska szachowego 
 
Termin i miejsce 
Miejsce rozgrywek: Pensjonat MAGDA w Lasocinie 
Adres: Lasocin 9, 58-250 Pieszyce; https://goo.gl/maps/XX5UM7LwvNfgxncK9  
Mistrzostwa zostaną rozegrane 04.04.2020 podczas ostatniego zjazdu III DLS. 
Potwierdzenie udziału do godz. 10:00, start ok. 10:15 
Przewidywane zakończenie ok. 13:00 
 
Uczestnictwo 
W turnieju mogą startować drużyny reprezentujące kluby, ośrodki kultury, ośrodki LZS i szkoły z 
województwa dolnośląskiego. Każdy wyżej wymieniona jednostka organizacyjna może wystawić 
dowolną liczbę drużyn. 
 
Zgłoszenia 
Zgłoszenia na adres elektroniczny sędziego do czwartku 02.04.2020:  
Aleksander Sokólski - aleksander.sokolski@dzszach.pl  
Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłaty wpisowego w wysokości 100 zł za drużynę. 
Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na odprawie technicznej 
 
System rozgrywek, przepisy i tempo gry 
System rozgrywek jest zależny od ilości drużyn: 

• do 8 drużyn- system dwukołowy 

• 9-12 drużyn - system kołowy 

• 13-15 drużyn - system szwajcarski na dystansie 9 rund 

• powyżej 15 drużyn - system szwajcarski na dystansie 11 rund 
Tempo gry: 3 minuty + 2 sekundy na posunięcie 
Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach 
Mistrzostwa są zgłoszone do oceny rankingowej w szachach błyskawicznych 
Mecze rozgrywane są na 4 szachownicach, bez wyodrębnionej szachownicy kobiecej 
Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub. 
Drużyna ma prawo rozpocząć mecz pod warunkiem obecności przy szachownicy przynajmniej 3 
zawodników wpisanych do protokoły meczowego bieżącej rundy. 
 
Ocena wyników 
Kolejność miejsc jest ustalana wg następujących kryteriów: 

1. Suma punktów meczowych 
2. Suma punktów małych 
3. Wynik bezpośredniego meczu 
4. Wynik punktowy na 1 i kolejno niższych szachownicach 
5. Dogrywka w wypadku miejsc medalowych, pozostałe miejsce pozostaną dzielone 

Kryteria indywidualne na szachownicach: 
1. Suma zdobytych punktów 
2. Wynik procentowy 
3. Miejsce drużyny 

Zawodnik jest klasyfikowany na najniższej szachownicy na jakiej wystąpił. 
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Nagrody 
I miejsce – 800 PLN 
II miejsce – 600 PLN 
III miejsce – 400 PLN 
Zwycięzcy szachownic – 50 PLN 
 
Postanowienia końcowe 
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez DZSzach w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych. 
DZSzach zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych 
zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć i materiałów filmowych, przedstawiających 
uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. 


