
Regulamin 

V Mistrzostw Polski w Szachach  
Pracowników Firm Wodociągowych i Kanalizacyjnych 

1. Nazwa imprezy: V Mistrzostwa Polski w Szachach Pracowników Firm Wodociągowych 
 i Kanalizacyjnych 
2. Cel zawodów: integracja środowiska wodociągowego oraz popularyzacja sportu szachowego 
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia zawodów: 13.09.2013r. godz.10.00 – 14.09.2013r. godz.14.20 
4. Miejsce rozgrywania zawodów: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44,  
40-213 Katowice 
5. Dyrektor turnieju:  Janusz MACHERSKI, telefon 032 78 82 429, 692 404 296, e-mail: 
szachy@wodociagi.katowice.pl 
6. Program zawodów: 
13.09.2013r. (PIĄTEK) 
Godz. 10.00 - Powitanie uczestników i odprawa techniczna 
Godz. 10.15 – 11.15 - Runda 1 
Godz. 11.20 – 12.20 - Runda 2 
Godz. 12.25 – 13.25 - Runda 3 
Godz. 13.30 – 14.30 - Runda 4 
14.09.2013r. (SOBOTA) 
Godz. 8.00   – 9.00   - Runda 5 
Godz. 9.10   – 10.10 - Runda 6 
Godz. 10.20 – 11.20 - Runda 7 
Godz. 11.30 – 12.30 - Runda 8 
Godz. 12.40 – 13.40 - Runda 9 
Godz. 14.00 – 14.20 - Wręczenie nagród, zakończenie Mistrzostw 
7. Warunki uczestnictwa: 
a. W zawodach mogą wziąć udział tylko i wyłącznie pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych  

i kanalizacyjnych, zatrudnieni na umowę o pracę na okres minimum 3 miesięcy.  
b. Potwierdzenie zatrudnienia pracowników (zaświadczenie) naleŜy przesłać wraz z kartą zgłoszenia 

uczestnictwa turnieju 
c. KaŜde z przedsiębiorstw moŜe wystawić trzyosobową druŜynę 
d. Liczba uczestników turnieju ograniczona jest do 30 osób 
e. Zgłoszenie udziału drugiej druŜyny z danego przedsiębiorstwa będzie przyjęte w przypadku gdy, liczba 

zgłoszonych uczestników nie przekroczy 30 osób 
f. Przed zawodami, w trakcie rejestracji będzie moŜliwość uzupełnienia zaświadczeń o zatrudnieniu 

zawodników co najmniej na okres 3 miesięcy, wystawione i podpisane przez kierownika Działu 
Personalnego 

8. System i charakter rozgrywek: 
Turniej zostanie przeprowadzony jako indywidualny, systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy 
kojarzeniu komputerowym. Tempo gry wynosi 0,5 godz. dla kaŜdego zawodnika, jedną godzinę na partię. 
Zaleca się, Ŝeby na zawody przedsiębiorstwa wystawiły po trzech zawodników. Na podstawie wyników 
końcowych turnieju indywidualnego wyliczona zostanie klasyfikacja druŜynowa (suma punktów trzech 
zawodników). Przy równej sumie punktów decyduje lepszy wynik najlepszego w druŜynie 
W turnieju indywidualnym o zajętym miejscu decyduje: 
 a) suma zdobytych punktów, 
 b) przy równej ilości punktów, kolejno pod uwagę będzie brany tzw.: 

•  średni Buchholz, 
•  Buchholz, 
•  progresja 

9. Nagrody: puchary i medale dla trzech najlepszych zawodników i druŜyn; dyplomy za miejsca od 1 – 3. 
10. Sędziowanie: 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego. Sędziego Głównego  
i Rundowego powoła Organizator. Od decyzji sędziego Rundowego przysługuje odwołanie do Sędziego 
Głównego, jego decyzja jest ostateczna. Odwołanie moŜna składać do 5 minut od zakończenia rundy 
11. Ostateczna interpretacja regulaminu: naleŜy do Sędziego Głównego Mistrzostw 


