
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI:
EKSTRALIGA W SZACHACH SZYBKICH

BYDGOSZCZ, 11-13.03.2022 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I. ORGANIZATOR
Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz na zlecenie Polskiego Związku Szachowego.

II. TERMIN I MIEJSCE
Uroczyste rozpoczęcie i etap eliminacyjny odbędzie się w dn. 11-12 marca 2022 r.
w hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 w Bydgoszczy.

Etap finałowy i ceremonia zakończenia odbędzie się w dn. 13 marca 2022 r.
w Filharmonii Pomorskiej przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Bydgoszczy.

III. ZAKWATEROWANIE
Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie ze śniadaniem w terminie 11-12 marca dla 5
osób z każdej drużyny w pokojach 1 lub 2 osobowych (do wyboru) oraz 12-13 Marca dla 5 osób z 4
drużyn, które awansowały do części finałowej.

Dla pozostałych członków drużyny organizator proponuje zakwaterowanie ze śniadaniem w cenie
266 zł za pokój 1-osobowy i 332 zł za pokój 2-osobowy.
Rezerwacja pokoi dodatkowych pod adresem mailowym reservations@holiday.hgb.com.pl lub tel.
52 347 70 00 na hasło TURNIEJ.
W razie potrzeby miejsca postojowego w miejscu zakwaterowania, drużyna opłaca postój w hali
garażowej indywidualnie w recepcji hotelu.

Rezerwacji noclegów dla gwarantowanych 5 osób można dokonywać w terminie do 22 lutego
2022 r.  mailowo: p.pastwa@pzszach.pl

IV. FUNDUSZ NAGRÓD
Całkowity fundusz nagród Ekstraligi w szachach szybkich  wynosi 35 000 PLN
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie VII.

V. ZGŁOSZENIA
Wg Regulaminu (zał. 1), 12 uprawnionych do udziału klubów zobowiązanych jest do przesłania
potwierdzenia udziału w zawodach (wg druku - zał. 2) w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego
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2022 r. oraz zgłoszenia składu drużyny (wg druku - zał. 3) w nieprzekraczalnym terminie do 25
lutego 2022 r. na adresy elektroniczne:

● sędziego głównego: m.cybulski@pzszach.pl,
● wiceprezesa PZSzach ds. Sportu Wyczynowego: a.jakubiec@pzszach.pl,
● biura PZSzach: biuro@pzszach.pl

Wpisowe zawierające opłatę startową i organizacyjną wynosi 500 zł. Każdy klub jest zobowiązany
do dokonania tej opłaty wraz ze zgłoszeniem na rachunek bankowy PZSzach:
53 2490 0005 0000 4530 6612 0827 (Alior Bank) z dopiskiem Ekstraliga 2022 i nazwą klubu.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek opisany jest w Regulaminie (zał. 1).
Obowiązują rankingi FIDE dla szachów szybkich. W razie nieposiadania przez zawodnika tego
rankingu, obowiązuje ranking dla szachów standardowych.

Wyciąg informacyjny z Regulaminu:
6.1.1. Skład podstawowy stanowią zawodnicy podani w zgłoszeniu na miejscach 1-4 jeśli jest wśród
nich kobieta, lub na miejscach 1-3 i najwyżej wpisana kobieta.
6.1.4. Zawodnik zgłoszony wyżej nie może mieć rankingu FIDE mniejszego o więcej niż 200 punktów
niż zawodnik zgłoszony niżej.
7.1. Tempo gry wynosi 10 minut plus 5 sekund na każde posunięcie od początku partii.
7.3. Zawody rozgrywane są systemem dwuetapowym:
7.3.1. I etap (eliminacyjny) w 2 grupach 6-drużynowych (A, B) - mecze systemem każdy z każdym,
jednokołowym lub dwukołowym.
7.3.2. II etap (finałowy) systemem pucharowym, mecz i rewanż.
8.2. Awans do II etapu uzyskują po 4 najlepsze drużyny z każdej z grup eliminacyjnych.

Przydział drużyn do grup odbędzie się poprzez losowanie drużyn podzielonych na 6 koszyków
każdorazowo złożonych z dwóch drużyn, których średni ranking składu podstawowego jest
najbardziej zbliżony. Losowanie grup i nr startowych odbędzie się w czwartek 10.03.2022 r. o godz.
18:00 w sali gry. Obecność przedstawicieli drużyn nieobowiązkowa.

VII. NAGRODY:
Zwycięska drużyna zdobywa tytuł Drużynowego Mistrza Polski w szachach szybkich
Trzy najlepsze kluby otrzymają medale DMP w szachach szybkich.

Pula nagród wynosi 35 000 zł. Nagrody pieniężne w PLN:

Nagroda / miejsce I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce

Drużynowo 10 000 7 000 5 000 1 000

1 Szachownica 1 500 1 000 500

2 Szachownica 1 500 1 000 500

3 Szachownica 1 500 1 000 500

4 Szachownica 1 500 1 000 500
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Klasyfikacja indywidualna:
1. Zawodnik klasyfikowany jest na szachownicy na której rozegrał najwięcej partii, a w razie równej

liczby rozegranych partii - na niższej szachownicy.
2. W klasyfikacji indywidualnej uwzględnia się jedynie zawodników którzy rozegrali min. 10 partii.
3. O miejscu w klasyfikacji indywidualnej decyduje w kolejności:

a. Wyższy ranking uzyskany FIDE (rating performance)
b. Większa liczba rozegranych partii
c. Wyższy ranking performance po odrzuceniu wyniku partii z przeciwnikiem o najniższym

rankingu FIDE, w następnej kolejności dwóch wyników z zawodnikami o najniższych
rankingach itd.

Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce,
nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

VIII. HARMONOGRAM ROZGRYWEK

Piątek, 11 marca 2022 r. Sobota, 12 marca 2022 r. Niedziela, 13 marca 2022 r.

15:00 Uroczyste rozpoczęcie 10:00 Runda 2.1 12:00 półfinały

16:00 Runda 1.1 10:45 Runda 2.2 13:40 finał i mecz o 3 msc

16:45 Runda 1.2 11:30 Runda 2.3

17:30 Runda 1.3 12:15 Runda 2.4

18:15 Runda 1.4 13:00 Runda 2.5

19:00 Runda 1.5 14:00 ćwierćfinały

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym komunikacie.
2. Zgodnie z Regulaminem, wszystkie prawa do transmisji obrazu, dźwięku, posunięć i komentowania

turnieju należą tylko i wyłącznie do Polskiego Związku Szachowego. Osoby zainteresowane
prowadzeniem transmisji, komentarza, internetowego streamu itp. muszą uzyskać zgodę PZSzach.
Oficjalna transmisja zostanie przeprowadzona na kanałach Polskiego Związku Szachowego.

3. Prawo interpretacji postanowień Komunikatu przysługuje organizatorowi oraz sędziemu
głównemu, każdemu we właściwym zakresie. Podjęte decyzje są ostateczne.

Dyrektor Ekstraligi:
Paulina Pastwa
e-mail: p.pastwa@pzszach.pl

Sędzia Główny:
IA Maciej Cybulski
e-mail: m.cybulski@pzszach.pl

Załączniki:
1. Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski - Ekstraliga w szachach szybkich (PDF)
2. Potwierdzenie udziału w zawodach (PDF, DOCX)
3. Zgłoszenie składu drużyny (PDF, DOCX)
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