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REGULAMIN 
 

 
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE  MISTRZOSTWA  MŁODZIKÓW 

 

 

1. CELE 
 

 Wyłonienie Mistrzów Młodzików w kategorii dziewcząt i chłopców na rok 2014. 

 Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży. 

 Podnoszenie poziomu sportowego w dyscyplinie szachy. 

 

2. ORGANIZATOR 
 

- Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk 

-  Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy 

- Instytucjami współfinansującymi są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku.  

 

3. TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW 
 

- Mistrzostwa odbędą się w dniach 20 - 21.09.2014 roku w Szkole Podstawowej nr 69 

w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt 1. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00. 
 

4. SYSTEM  ROZGRYWEK 
 

- Tempo gry 60 minut na zawodnika.  

-  System rozgrywek szwajcarski na dystansie 7 rund, przy minimum 13 startujących. 

W przypadku, gdy zgłosi się 10 lub mniej zawodników obowiązuje system kołowy lub 

dwukołowy. Dla 11-12 zawodników system rozgrywek określa sędzia główny. 

-  W przypadku udziału w grupie przynajmniej 3 zawodników z rankingiem ELO turniej musi 

spełniać warunki określone dla tego rankingu oraz być zgłoszony do oceny ELO. 

- Mistrzostwa będą rozgrywane osobno w grupie dziewcząt i chłopców. 

 

5. UPRAWNIENIA  DO  STARTU 
 

- W mistrzostwach mogą uczestniczyć dziewczynki i chłopcy z rocznika 2006, 2005 i 2004              

z województw kujawsko - pomorskiego i pomorskiego, którzy terminowo zgłoszą się do 

zawodów. 

- Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach 

oraz legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości. 
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6. ZGŁOSZENIA 

- Wymogiem udziału jest zgłoszenie się do turnieju w terminie do dnia 15.09.2014 r. poprzez 

email uks@koronagdansk.pl lub podane niżej serwisy turniejowe: 

 chłopcy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_3903/ 

 dziewczynki: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_3904/ 

- Zgłoszenie do rozgrywek oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

7. PUNKTACJA  I  OCENA  WYNIKÓW 
 

- W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje: 

suma zdobytych punktów, wartościowanie średnie Buchholza, wartościowanie pełne Buchholza, ilość 
zwycięstw, wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami, ranking średni 

przeciwników. 

-        W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego o kolejności miejsc decyduje: 

ilość zdobytych punktów, punktacja Sonnenborna - Bergera, rozszerzony system Koyi, liczba 

zwycięstw, wynik bezpośredniej partii. 

 

8. NAGRODY 
 

- Dla najlepszych przewidziane są puchary, medale i nagrody rzeczowe. 

-        Wszyscy startujący otrzymają dyplomy i upominki. 

- Zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego młodzieży szczególnie uzdolnionej 

 prowadzona jest klasyfikacja centralna dla województw i klubów. Dla dyscypliny SZACHY 

 w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Młodzików ustalono na rok 2014 następujące siatki 

 punktowe: 
MŁODZICY:  K/M – 8-10 lat 

Lok. 1 2-3 4-12 Suma 

Pkt. 3 2 1 16 

 

 

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻWIENIE 
 

- Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Gen. Hallera 14 (0-58) 341-93-73, 340-41-00; e-mail: 

cen@cen.gda.pl, pokoje 2 i 3-osobowe (na trzy pokoje łazienka i WC). W budynku CEN 

istnieje możliwość skorzystania z całodziennego wyżywienia. 

- W akademikach Politechniki Gdańskiej - szczegóły na stronie: www.akademiki.pg.gda.pl. 

- Podajemy również stronę, na której znajdą Państwo inne noclegi w Gdańsku: 

www.noclegi.trojmiasto.pl. 

 

10. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

- W turnieju nie będzie pobierane wpisowe. 

- Organizator zapewnia salę i sprzęt do gry. 

- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

- Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka 

delegująca. 

- Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. 

- Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora. 
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