
R E G U L A M I N 

Eliminacji Strefowych KP - PO do Finałów Mistrzostw Polski 

Juniorów i Młodzików na rok 2022

1. CELE
Wyłonienie zawodników w poszczególnych grupach wiekowych kwalifikujących się do finałów 
Mistrzostw  Polski  Juniorów i Mistrzostw  Polski  Młodzików  na  rok  2022.
Podwyższanie poziomu sportowego dzieci i młodzieży.
Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.

2. ORGANIZATOR
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Pomorska Federacja Sportu
Instytucja współfinansująca: Samorząd Województwa Pomorskiego

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Miejsce i dokładny termin zawodów będą określone w komunikacie organizacyjnym.

4. UCZESTNICTWO 
Prawo  startu  w  eliminacjach  strefowych  mają  zawodnicy  posiadający  numer  PESEL  zgodnie
z przepisami  ustawy  o  ewidencji  ludności,  oraz  zamieszkujący  w  Polsce  zawodnicy  zagraniczni
posiadający paszport kraju członkowskiego Unii Europejskiej. obywatele polscy oraz obywatele państw
UE zamieszkujący w Polsce. 
Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych
przekazuje  swoje  uprawnienie  imienne  awansu  na  rzecz  grupy,  w  której  startuje  (zwiększa  limit
awansujących o 1 miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej lub
innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie licencji zawodniczej PZSzach.
Zawodnik  może  wystąpić  tylko  w  jednych  eliminacjach  strefowych  w  przynależnej  sobie  strefie
(decyduje przynależność klubowa, a nie miejsce zamieszkania). Pojawienie się tego samego zawodnika
w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreślenie go z listy startowej. 

5. SYSTEM ROZGRYWEK
Nie należy łączyć turniejów w różnych grupach wiekowych w przypadku mniejszej liczby zawodników. 
Eliminacje strefowe rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 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. 
Tempo gry wynosi 90 minut na partię + 30 sekund za każde wykonane posunięcie dla zawodnika od
początku partii.
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. 
W trakcie  zawodów  rozgrywanych  systemem  kołowym wskazane  jest,  żeby  -  jeżeli  to  możliwe  -
zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach (częściowo sztuczne losowanie
lub zamiana kolejności rund). 
Obowiązuje  zakaz  zgadzania  się  na  remis  przed  wykonaniem 30.  posunięcia  czarnych.  Zawodnicy
łamiący zakaz będą karani porażką. 
Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut od 
momentu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
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6. OCENA WYNIKÓW:
W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:

a)  suma zdobytych punktów,
b) wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym rezultacie),
c)  wartościowanie pełne Buchholza,
d)  liczba zwycięstw,
e)  wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego, o kolejności miejsc decyduje:
a)  liczba zdobytych punktów,
b)  punktacja Sonnenborna-Bergera,
c)  rozszerzony system Koyi,
d)  liczba zwycięstw,
e)  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.

7. FINANSOWANIE
Koszty udziału w turnieju pokrywają delegujące zawodników kluby, wojewódzkie związki szachowe
lub rodzice.  Szczegółowe informacje o wysokości opłat oraz terminach i sposobach ich regulowania
określa Organizator w komunikacie organizacyjnym.

8. AWANS DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI W 2020 ROKU
Awans do finałów uzyskuje po 4 najlepszych zawodników i zawodniczek w grupach do lat 11 i 13, a do 
lat 9 awansuje po 6 najlepszych zawodników i zawodniczek.
Awansu  nie  uzyskują  zawodnicy,  którzy  nie  ukończyli  turnieju  (w  przypadkach  zdrowotnych  lub
losowych ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Młodzieżowej). 

9. SĘDZIOWANIE
Zawody  prowadzi  Sędzia  główny,  posiadający  klasę  minimum  państwową,  przy  pomocy  sędziów
asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.
Sędziego głównego wyznacza Organizator.
Sędziów asystentów wyznacza Sędzia główny, w porozumieniu z Organizatorem.
Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz opłatę roczną uprawniającą do
sędziowania zawodów w 2021 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. 

10. SPRAWY WYCHOWAWCZE:
Opiekę  wychowawczą  podczas  zawodów  sprawują  rodzice  oraz  uprawnieni  do  tego  szkoleniowcy
i opiekunowie  z  klubów  lub  wojewódzkich  związków  szachowych.  Powyższy  zapis  należy
udokumentować złożeniem oświadczenia Organizatorom zawodów podczas odprawy technicznej.
W razie stwierdzenia podejrzenia spożycia przez zawodnika alkoholu Organizator oraz Sędzia główny
mają prawo zażądać, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na obecność alkoholu w organizmie.
Pozytywny wynik lub brak zgody na badanie powodują dyskwalifikację zawodnika.
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. 
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11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Za zdolność zawodników do startu w eliminacjach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie
odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika.
Za ubezpieczenie  zawodników odpowiedzialne  są jednostki  delegujące.  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.
Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.
Prawo interpretacji przepisów gry należy do Sędziego głównego, a regulaminu do Przewodniczącego
Komisji Młodzieżowej PZSzach lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela. 
W  sprawach  szachowych  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie  aktualne
przepisy FIDE i PZSzach.
W  uzasadnionych  przypadkach,  Organizator  (po  uzyskaniu  zgody  Wiceprezesa  ds.  sportu
wyczynowego), może wprowadzić zapis o obowiązku korzystania z jego oferty hotelowej, pod groźbą
niedopuszczenia  do  zawodów.  W takim przypadku  uczestnicy  zobowiązani  są  podporządkować  się
wymogowi a Organizator ma prawo nie dopuścić do zawodów uczestnika, jeśli ten nie podporządkuje
się tej decyzji. 
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Organizatora,  Sędziego  głównego  i  PZSzach  w  celach
informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Organizator  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. 
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