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Regulamin  

6 Międzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych 

 

1.Celem zawodów jest:  

• Wyłonienie Mistrza Polski w szachach korespondencyjnych wśród duchowieństwa, 

• Integracja duchowieństwa o wspólnych pasjach szachowych, 

• Uczczenie św. Teresy z Avila – patronki szachów, 

• Podwyższenie kategorii szachowych. 
 

2.Organizatorem jest Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) przy wsparciu Ks. 

Krzysztofa Domaraczeńko - Diecezja Drohiczyńska. 

 

3.Termin zawodów 

MP zostaną rozegrane w terminie od 2019-09-15 do 2020-12-15. Start rozgrywek wg odrębnego 

komunikatu sędziowskiego (komunikatu startowego). 

 

4.Uczestnictwo 

Uczestnikami są kapłani różnych wyznań, alumni, bracia zakonni i siostry zakonne zarówno z Polski 

jak i zza granicy. Nie ma wpisowego. Organizator zastrzega sobie odrzucenie zgłoszenia bez podania 

przyczyny. 

 

5.System rozgrywek 

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym (lub dwukołowym), na 

serwerze ICCF. Maksymalna ilość partii nie powinna przekroczyć 12. W sytuacji, gdy liczba 

zawodników będzie większa niż 13, rozgrywki mogą zostać przeprowadzone innym systemem - 

odpowiednikiem systemu szwajcarskiego w szachach korespondencyjnych (np. Scilli) na dystansie 10 

rund.  

Losowanie numerów startowych dokonane zostanie przez organizatora.  

Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF z możliwością zdobycia norm na tytuły ICCF o ile 

sytuacja na to pozwoli. 

  



 

6.Tempo i przepisy gry 

Tempo gry z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) - 10 dni na partię + 3 dni na 1 posunięcie z 

dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu. Każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji 20 dni urlopu w 

roku kalendarzowym, który jest w zasadzie urlopem dodatkowym na nieprzewidziane sytuacje, ale 

zawodnik dysponuje nim we własnym zakresie.  

Obowiązują aktualne przepisy gry ICCF. 

Turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 6-bierkowej bazie końcówek szachowych 

(w oknie partii opcja "Reklamuj wygraną" lub "Reklamuj remis" a następnie postępować zgodnie 

z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje).  

W przypadku osiągnięcia wygranej pozycji 7-bierkowej nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez 

bicia lub ruchu pionem. 

 

7.Punktacja i ocena wyników 

W razie równej ilości punktów o miejscu decydują kolejno: 

• ilość zwycięstw (tzw. punktacja pomocnicza Baumbacha) 

• punktacja Sonnenborna-Bergera, 

• wyniki bezpośrednich spotkań. 
 

W szczególnej sytuacji w przypadku rozgrywek przeprowadzanych systemem innym niż kołowy 

punktacja pomocnicza zostanie odpowiednio dostosowana, co zostanie podane w komunikacie 

startowym. 

 

8.Nagrody 

Zwycięzca finału MP otrzymuje tytuł mistrza Polski duchowieństwa w szachach korespondencyjnych. 

Szczegóły dotyczące innych nagród zostaną podane w komunikacie startowym. 

 

9.Zgłoszenia 

Zgłoszenia do turniejów należy przesyłać do dnia 2019-08-31 na adres e-mail: 

mariusz.wojnar@gmail.com . 

W zgłoszeniu należy podać następujące dane: 

• Imię i Nazwisko 

• numer identyfikacyjny ICCF (ICCF ID) 

• diecezja, seminarium, zakon 
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10.Postanowienia końcowe 

Zawody prowadzi sędzia wyznaczony przez KSzK.  

Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu za 

pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

Sędziego drugiej instancji wyznacza KSzK. 

Organizator za zgodą KSzK ma prawo do wniesienia niewielkich zmian w regulaminie pod warunkiem 

ujęcia ich w komunikacie startowym. 

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego zawodów, a regulaminu do organizatora.  

Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy. 

 

Za Komisję Szachów Korespondencyjnych: 
Delegat ICCF 

(-) Mariusz Wojnar 

Diecezja Drohiczyńska  
(-) Ks. Krzysztof Domaraczeńko 

 

 


