
 

Wielkopolski   Związek   Szachowy 
         60-791 Poznań,  ul. Reymonta 35          e-mail: wzszach@wzszach.poznan.pl  
         REGON:  6396979920                            NIP:  779-20-96-490 
 

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. Odział/Poznań 
Nr 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415 

                                                                                                                                                       Poznań, dnia 25.02.2012 r. 
 

Regulamin 
 

Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach  
szybkich  P’15 i P’30  na rok 2012  

 
 
 
 
1. Cel zawodów:  
Wyłonienie Mistrzów Wielkopolski Juniorów  w szachach szybkich P’15 i P’30 na rok 2012 
Umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież kategorii szachowych i klas sportowych 
Popularyzacja szachów dziecięcych i młodzieżowych w województwie wielkopolskim 
Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce      
 
2. Organizator:  
Organizatorem Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego Juniorów w szachach szybkich na  
rok 2012, na zlecenie Wielkopolskiego Związku Szachowego jest – (zgodnie z konkursem ofert) 
 
3. Termin i miejsce: 
Szczegóły określi komunikat organizacyjny, wydany na co najmniej 30 dni przed zawodami 
 
4. Uczestnictwo:  
Prawo uczestnictwa mają  zawodnicy zrzeszeni w klubach deklarujących  przynależność do 
Wielkopolskiego Związku Szachowego 
 
5. System rozgrywek / temp gry:  
System  szwajcarski na dystansie 9  rund.  
Tempo gry 15 min. / 30 min. na partię dla zawodnika 
Turniej odbędzie się w następujących  kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:  
- zawodnicy i zawodniczki do 10 lat (rocznik 2002 i młodsi) 
- zawodnicy i zawodniczki do 14 lat (rocznik 1998 i młodsi) 
- zawodnicy i zawodniczki do 18 lat (rocznik 1994 i młodsi) 
 
6. Zgłoszenia:  
Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest: 
  - dokonanie zgłoszenia na stronie   -   zgodnie z komunikatem organizacyjnym 
  - potwierdzenie udziału u organizatora -   zgodnie z komunikatem organizacyjnym 
  - wpłacenie wpisowego w  wysokości: 20-zł  
Zgłoszenia i potwierdzenia po terminie – wpisowe wzrasta o 100% 

7. Ocena wyników:  
O kolejności miejsc w mistrzostwach decyduje ilość punktów zdobytych przez zawodnika 
W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o kolejności miejsc 
decydują następujące, kolejno stosowane, kryteria punktacji pomocniczej: 
  - turniej grany systemem szwajcarskim: 
 punktacja średnia Buchholz 
 punktacja pełna Buchholz 
 liczba zwycięstw 
 średni ranking przeciwników 
 
 



8. Nagrody i wyró żnienia:  
W każdej grupie wiekowej za pierwsze trzy miejsca puchary, medale, I-VI dyplomy 
W miarę możliwości przewiduje się, nagrody rzeczowe za zdobycie czołowych miejsc 
Nagrody, medale i dyplomy dla uczestników mistrzostw zapewnia Organizator zawodów przy udziale 
środków finansowych WZSzach - zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym 

9. Organizacja zawodów / koszty:  
Organizator turnieju zapewnia sprzęt do gry oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo,  
porządek i higieniczne warunki podczas turnieju 
Organizator jest zobowiązany opublikować wyniki w Internecie 
Organizator jest zobowiązany wydać komunikat turnieju co najmniej 30 dni przed zawodami 
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 
Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy bądź delegujące ich kluby 
 
10. Sędziowanie:  
Sędziami zawodów mogą być tylko sędziowie posiadający aktualną licencję sędziowską, delegowani 
przez Kolegium Sędziów WZSzach, na wniosek Organizatora 
Podczas zawodów decyzja Sędziego Głównego jest nieodwołalna 
Od decyzji sędziego rundowego można odwołać się do sędziego głównego 
Ewentualne odwołania można składać w terminie do 3 dni po zawodach na ręce Przewodniczącego 
Kolegium Sędziów WZSzach z odpisem do Wiceprezesa d/s. Młodzieży i Szkolenia. 
 
11. Uwagi ko ńcowe: 
Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice względnie opiekunowie klubowi 
Do turnieju nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna. 
Za zdolność zdrowotną oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest zawodnik, klub 
lub rodzice  
Zawodnik, który odda partię walkowerem (nieusprawiedliwioną) zostaje wykluczony z turnieju 
W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje sędzia główny 
W turnieju obowiązuje aktualny Kodeks Szachowy oraz przepisy FIDE 
Powyższy regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Wielkopolskiego Związku  
Szachowego 
 
 
 
  Wiceprezes WZSzach ds. Młodzieży i Szkolenia              Wiceprezes WZSzach ds. Sportowych 
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