
              Aneks do regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski – II Liga. 

 

Przepisy zawarte w aneksie są nadrzędne do przepisów zawartych w regulaminie. Aneks został 

wydany z konieczności dostosowania się do przepisów sanitarno-epidemiologicznych w Polsce, a 

także zmniejszenia szansy na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 wśród szachistów. 

1. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju są zobowiązane zakwaterować się w ośrodku 

wskazanym przez organizatora w komunikacie pod rygorem nie dopuszczenia do rozgrywek. 

2. Organizator zobowiązuje się, że cały obiekt będzie dostępny tylko i wyłącznie dla drużyn 

biorących udział w rozgrywkach. Osoby postronne (poza personelem) nie będą miały wstępu 

na teren ośrodka. 

3. Organizator jest zobowiązany zapewnić dwie oddzielne sale gry i dwie oddzielne stołówki dla 

obu grup w oddzielnych budynkach. 

4. Liga zostanie podzielona na dwie oddzielne grupy. Z każdej grupy do I ligi w 2021 roku 

awansuje po 8 drużyn. Do ligi wojewódzkiej spadną drużyny, które w swojej grupie zajmą 

miejsce niższe niż X. X = 10% i jest liczbą procentową ogólnej liczby drużyn w danej grupie 

zaokrągloną w górę. Przykład: Jeśli w grupie zagra 20 drużyn, wtedy X = 20 x 10% = 2 – dwie 

drużyny spadną do ligi wojewódzkiej. 

5. Drużyny zostaną przydzielone do grup według klucza po ostatecznym zamknięciu listy 

zgłoszeń. Drużyna rozstawiona z nr 1 według rankingu zostanie przydzielona do grupy 1, 

drużyny z miejsc 2,3 do grupy 2, drużyny z miejsc 4, 5 do grupy 1, 6,7 do grupy 2 i dalej 

według tego samego klucza. 

6. Grupy stanowią dwa oddzielne turnieje, osoby grające w obu grupach nie mogą zagrać ze 

sobą, przebywać ani kibicować na sali grupy przeciwnej. Obowiązuje zakaz wstępu na salę dla 

wszystkich oprócz sędziów, organizatorów, zawodników z danej grupy i personelu 

hotelowego. 

W razie zmiany przepisów sanitarno-epidemiologicznych dotyczących ilości osób w zawodach 

sportowych (max. 150) na korzystniejsze punkty 3-6 mogą stracić ważność, jeśli przepisy ulegną 

zmianie do 3 dni przed turniejem. W takim przypadku decyduje regulamin turnieju. 


