
 

 

REGULAMIN 
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 

JUNIORÓW 
W SZACHACH KLASYCZNYCH NA 2018 ROK 

 

 

 

1.  Cel  
a) wyłonienie Mistrzów Śląska Juniorów w grupach dziewcząt i chłopców do lat 9, 11, 13, 15, 18 
b) wyłonienie reprezentantów ŚlZSzach do udziału w mistrzostwach strefowych (międzywojewódzkich) 
c) popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży Województwa Śląskiego 
d) umożliwienie zawodnikom podniesienia swoich kategorii szachowych i rankingu FIDE 

2.  Organizator, współorganizator 
Śląski Związek Szachowy 
MKSz Diagonalia Imielin 

3.  Termin i miejsce 
16-20.06.2018r. , Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sapety 8a , 41-407 Imielin 

4.  Uczestnictwo 
Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica) na przetwarzanie 
jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do 
systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
Zgoda rodzica dotyczy również wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem zawodnika, umieszczaniem 
ich na stronach internetowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

4.1 Prawo gry w mistrzostwach mają juniorzy: 
a) posiadający licencje PZSzach (poza grupą D9 i C9 - dzieci do lat 7) 
b) zarejestrowani w klubach będących członkami ŚlZSzach 
c) zrzeszeni w ŚlZSzach, a nie zarejestrowani w klubie 

4.2 Kluby nie mogą posiadać zaległości z tytułu opłat regulaminowych wobec ŚlZSzach 

5.  System rozgrywek 
Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 
W następujących przypadkach przewiduje się odstępstwo: 
a) przy ilości 11-12 zawodników w grupie system rozgrywek określa Sędzia główny; 
b) przy ilości 10 i mniej zawodników system ”każdy z każdym” jedno lub dwukołowo; 

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). 

W przypadkach szczególnych, nie ujętych w niniejszym punkcie decyzję o systemie podejmie Sędzia główny w 
porozumieniu z Wiceprezesem Zarządu ds. młodzieżowych i Komisją Młodzieżową ŚlZSzach. 

W grupach D9 i C9 rozgrywki zostaną rozegrane w ciągu 3 dni. Każdego dnia zostaną rozegrane 3 rundy. 
W grupach D11, D13, D15, D18, C11, C13, C15, C18 rozgrywki zostaną rozegrane w ciągu 5 dni. 
Każdego dnia zostaną rozegrane 2 rundy, za wyjątkiem dnia ostatniego (1 runda). 

Mistrzostwa grane będą zgodnie z przepisami gry FIDE i Kodeksem Szachowym PZSzach,  
w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych: 
D9,   C9:   rocznik  2009 i młodsi 
D11, C11:  rocznik  2007 i 2008 
D13, C13:  rocznik  2005 i 2006 
D15, C15:  rocznik  2003 i 2004 
D18, C18:  rocznik  2000, 2001, 2002 

Zawodnicy posiadających uprawnienia do gry w finałach MPJ w 2019 roku mogą startować w dowolnej grupie 
wiekowej wyższej. Dopuszcza się udział dziewcząt w grupach wiekowych chłopców. 

6.  Tempo gry: 
90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii. 
W grupach D9 i C9: 1h dla zawodnika. 
 



7.  Zgłoszenia 
7.1  Zgłoszenia dokonują wyłącznie Kluby zgodnie z komunikatem organizacyjnym. 

7.2  W przypadku zawodników niezrzeszonych w klubie, a tylko w ŚlZSzach zgłoszenia dokonują  
rodzice/opiekunowie według zasad jak dla zgłoszenia z klubu. 

8.  Opłaty 
Zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym 1/2018 ŚlZSzach opłata startowa wynosi 50 zł  
w przypadku wpłat przez Kluby. Opłata startowa wnoszona indywidualnie przez zawodnika wynosi 60 zł. 

W przypadku zgłoszenia dziesięciu lub więcej zawodników z jednego Klubu, 

obowiązuje rabat 20% od całości wpłacanej kwoty opłaty startowej. 
Rabat udzielany jest wyłącznie od dokonanej w terminie jednej wpłaty z danego klubu. 
Kontakt ze Skarbnikiem Związku: Krzysztof Orzechowski - szs.kontakt@gmail.com 
Opłata rankingowa we wszystkich grupach wiekowych wynosi 20 zł zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-
Finansowym PZSzach nr 1/2018. 

9.  Ocena wyników 
9.1  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. 

9.2  W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego, o kolejności miejsc decyduje:  
- suma zdobytych punktów;  
- punktacja Sonnenborna-Bergera; 
- rozszerzony system Koyi; 
- liczba zwycięstw;  
- wynik bezpośredniej partii. 

9.3  W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o medalach mistrzostw Śląska  
zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; dalsze lokaty będą dzielone. 

10.  Nagrody i wyróżnienia 
10.1 Zwycięzcy zdobywają tytuły mistrzów Śląska. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary, 

medale, a za miejsca 1-6 dyplomy. Najlepsi w grupach otrzymają nagrody rzeczowe.  
W grupie do 9 lat wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy. 

10.2  Awans (nie dotyczy grup: D15, D18, C15, C18) do mistrzostw strefowych (międzywojewódzkich)  
otrzymuje: 

10.2.1  W grupach, w których o awans gra 50 i więcej osób awans uzyskuje 20 grających.  

10.2.2  W grupach, w których o awans gra mniej niż 50 osób awans uzyskuje 16 osób, ale nie więcej  
niż 2/3 grających. Ilość osób awansujących zaokrągla się w górę. 

10.2.3  Zawodnicy posiadający uprawnienia do gry w finałach MPJ w 2019 roku nie blokują miejsc  
awansujących.  

10.2.4  Do celów obliczenia ilości zawodników uzyskujących awans nie będą brane pod uwagę osoby  
posiadające uprawnienia do gry w finałach MPJ w 2019 roku. 

11.  Sędziowanie 
11.1  Zawody prowadzi Sędzia główny posiadający co najmniej klasę państwową, przy pomocy sędziów 

asystentów. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie. 

11.2 W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych  
bez uzyskania zgody sędziego. Partia zakończona remisem bez zgody sędziego może zostać 
zweryfikowana jako obustronna porażka (art. 12.9 Przepisów Gry). Proponowanie remisu przed 
wykonaniem 30 posunięcia przez czarne, zostanie uznane za nieuzasadnioną propozycję remisową i 
podlega karze zgodnie z art. 12.6 Przepisów Gry.  

11.3  Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 30 minut od momentu  
planowego rozpoczęcia rundy przegrywa partię. 

11.4  Oddanie walkowera w danej rundzie bez wyjaśnienia przyczyny powoduje wycofanie z kojarzenia w  
kolejnej rundzie. 

11.5  Od decyzji sędziowskiej podjętej w pierwszej instancji można odwołać się bezpośrednio po orzeczeniu  
do drugiej instancji. Decyzje w drugiej instancji muszą zostać ogłoszone przed kojarzeniem następnej 
rundy i są ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów ŚlZSzach w 
ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów. 

11.6  Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie do Przewodniczącego 
Kolegium Sędziów, Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Komisji Młodzieżowej. 



11.7  Sprawozdanie winno zawierać pełne tabele turniejowe ze ściśle wyznaczonymi miejscami wszystkich  
uczestników oraz następującymi danymi: imię, nazwisko, rok urodzenia, klub sportowy, uzyskany 
ranking, klasa sportowa. 

12.  Sprawy wychowawcze 
12.1  Opiekę wychowawczą nad juniorami podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego  

szkoleniowcy i opiekunowie z klubów. 

12.2  Rodzice, opiekunowie i szkoleniowcy współdziałają z Organizatorem w celu sprawnego i bezpiecznego  
przeprowadzenia zawodów. 

12.3  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 rodzicami, 
opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów. 

12.4  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. 

13.  Postanowienia końcowe 
13.1 Organizator zawodów publikuje na stronie ŚlZSzach na minimum 3 tygodnie przed zawodami, stosowny 

komunikat określający koszty uczestnictwa i komplet ustaleń  techniczno-organizacyjnych. 

13.2  Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie 
odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność. 

13.3  Zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych  
pod rygorem: 
- dla zawodników – przegrania partii, 
- dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju. 

13.4  Osoby uczestniczące w imprezie sportowej (zawodnicy, opiekunowie, sędziowie) mają obowiązek  
zapoznania się z Regulaminem Hali Widowiskowo-Sportowej w Imielinie, który udostępnia Organizator. 

13.5  Wszystkie grupy turniejowe będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. 

13.6  Prawo ostatecznej interpretacji „Regulaminu...” należy do Wiceprezesa Zarządu ds. młodzieżowych i 
Komisji Młodzieżowej ŚlZSzach. 

13.7  Powyższy “Regulamin...” umieszczony został na stronie internetowej ŚlZSzach:  www.szs.org.pl 
 
 

Regulamin został opracowany przez 
Wiceprezesa Zarządu ds. młodzieżowych i Komisję Młodzieżową ŚlZSzach 

oraz zatwierdzony przez Zarząd Śląskiego Związku Szachowego 

http://www.pzszach.org.pl/

