REGULAMIN
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
1. CELE
Wyłonienie Mistrzów Młodzików w kategorii dziewcząt i chłopców na rok 2018.
Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży.
Podnoszenie poziomu sportowego w dyscyplinie szachy.
2. ORGANIZATOR
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk
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 13 – 14.10.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 48
w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 10. Odprawa techniczna w sobotę o 9.45.
4. TEMPO GRY
Tempo gry: 30 minut na zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
5. SYSTEM ROZGRYWEK,
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.
6. UPRAWNIENIA DO STARTU
W mistrzostwach mogą uczestniczyć dziewczynki i chłopcy z rocznika 2008, 2009 i 2010
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.

7. ZGŁOSZENIA
Wymogiem udziału jest zgłoszenie się do turnieju w terminie do dnia 10.10.2018 r. poprzez
podane niżej serwisy turniejowe:
chłopcy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_5820/
dziewczynki: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_5821/
Zgłoszenia można wysyłać także na email: ukskoronagdansk@gmail.com
lub sms 530-530-300
8. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW
W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:
- suma zdobytych punktów;
- wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym rezultacie);
- wartościowanie pełne Buchholza;
- liczba zwycięstw;
- wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.
W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego, o kolejności miejsc decyduje:
- liczba zdobytych punktów;
- punktacja Sonnenborna-Bergera;
- rozszerzony system Koyi;
- liczba zwycięstw;
- wynik bezpośredniej partii.
W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do
rozgrywek finałowych zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez Sędziego
głównego; inne lokaty będą dzielone.
9. 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 2018 następujące siatki
punktowe:
MŁODZICY: K/M – 8-10 lat
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10. ZAKWATEROWANIE I WYŻWIENIE
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 244,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, ul. Gen. Hallera 14,
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

11. SPRAWY WYCHOWAWCZE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego
szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych.
Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia
w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami
postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W turnieju nie będzie pobierane wpisowe.
Organizator zapewnia salę i sprzęt do gry.
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny
jest klub lub rodzic zawodnika.
Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka
delegująca.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych
telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
-dla zawodników - przegrania partii,
-dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
Zawody prowadzi Sędzia główny, posiadający klasę minimum państwową, przy pomocy
sędziów asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.
Sędziów asystentów wyznacza Sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.
Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz opłatę roczną
uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.
Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do
Sędziego głównego.
Decyzje podjęte przez Sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do
Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.
W sprawach szachowych nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie aktualne
przepisy FIDE i PZSzach.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, Sędziego
głównego, zainteresowane WZSzach-y i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizator, zainteresowane WZSzach-y i PZSzach zastrzegają sobie prawo do
nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas
turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

