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WYTYCZNE
w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2014
zawodów Polskiego Zwi¹zku Szachowego w szachach
na szczeblu miêdzywojewódzkim i wojewódzkim

I. REGULAMIN MISTRZOSTW MIÆDZYWOJEWÓDZKICH (STREFOWYCH)
1.1. Eliminacje strefowe do finaùów Mistrzostw Polski Juniorów i Mùodzików na 2015r.
1.1.1 Osiem eliminacji strefowych (miêdzywojewódzkich) musi byã rozegranych oddzielnie dla
dziewcz¹t i chùopców w nastêpuj¹cych grupach wiekowych: do 9 lat, do 11 lat, do 13 lat
(o przynale¿noœci do grupy decyduje rocznik urodzenia).
1.1.2 Póùfinaùy Mistrzostw Polski Juniorów do lat 15 i 17 (dawny TOS).
Zawodnicy i zawodniczki w grupach do lat 15 i 17 nie speùniaj¹cy kryteriów rankingowych
awansu (zaù¹cznik) do Mistrzostw Polski Juniorów 2015, mog¹ wywalczyã awans poprzez udziaù
w Póùfinaùach Mistrzostw Polski Juniorów lub speùniaj¹c pozostaùe warunki awansu.
1.1.3 Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Mùodzików (MMM)
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Mùodzików s¹ zawodami punktowanymi w „systemie sportu
mùodzie¿owego”. Startowaã w nich mog¹ zawodnicy 8, 9 i 10-letni (decyduje rocznik urodzenia).
1.2 Podziaù województw jest nastêpuj¹cy :
zachodniopomorskie(ZP) + wielkopolskie(WP)
pomorskie(PO) + kujawsko-pomorskie(KP)
lubuskie(LB) + dolnoœl¹skie(DS)
warmiñsko-mazurskie(WM+ mazowieckie(MA)
podlaskie(PL) + lubelskie(LU)
ùódzkie(LD) + œwiêtokrzyskie(SK)
opolskie(OP) + œl¹skie(SL)
maùopolskie(MP) + podkarpackie(PK).
1.3 Organizator
Organizatorem eliminacji strefowych jest Wojewódzki Zwi¹zek Szachowy, na zlecenie wojewódzkiego interdyscyplinarnego stowarzyszenia sportowego. Prawo do organizacji imprez (lub
jej zlecenia) maj¹ przemiennie Wojewódzkie Zwi¹zki Szachowe w ka¿dej ze stref. W przypadku
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Zarz¹d PZSzach. mo¿e pozbawiã Zwi¹zek Wojewódzki prawa do organizacji zawodów i przekazaã je innemu organizatorowi.
1.4 Termin i miejsce
Mistrzostwa strefowe powinny zostaã przeprowadzone w okresie 15.08 – 25.10.2014. O terminie i miejscu zawodów nale¿y powiadomiã Pion Mùodzie¿owy PZSzach do koñca marca 2014r.
MMM równie¿ powinny zakoñczyã siê do 25.10.2014.
Póùfinaùy Mistrzostw Polski Juniorów zostan¹ rozegrane w listopadzie 2014r.
1.5 System rozgrywek
1.5.1 Nie nale¿y ù¹czyã turniejów w ró¿nych grupach wiekowych w przypadku mniejszej iloœci
zawodników.

1.5.2 Eliminacje strefowe i Póùfinaùy Mistrzostw Polski Juniorów do lat 15 i 17 oraz MMM rozgrywane bêd¹ systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund, przy minimum 13 startuj¹cych.
W przypadku, gdy zgùosi siê 10 lub mniej zawodników obowi¹zuje system koùowy lub dwukoùowy. Dla 11-12 zawodników system rozgrywek okreœla sêdzia gùówny.
1.5.3 Minimalne tempo gry eliminacji strefowych i PMPJ to 90 minut + 30 sek./pos., a dla MMM
60 minut/zawodnika. W przypadku udziaùu w grupie przynajmniej 3 zawodników z rankingiem
ELO turniej musi speùniaã warunki okreœlone dla tego rankingu oraz byã zgùoszony do oceny
ELO.
1.5.4 Dopuszcza siê rozgrywanie eliminacji strefowych i PMPJ w czasie od 5 do 7 dni, a MMM
od 3 do 4 dni.
1.5.5 W trakcie zawodów rozgrywanych systemem koùowym wskazane jest by, je¿eli to mo¿liwe, zawodnicy z tego samego klubu spotkali siê w pocz¹tkowych rundach (czêœciowo sztuczne
losowanie lub zamiana kolejnoœci rund).
1.5.6 W Eliminacjach Strefowych i PMPJ obowi¹zuje zakaz zgadzania siê na remis przed
wykonaniem 40 posuniêcia czarnych. Zawodnicy ùami¹cy zakaz bêd¹ karani
pora¿k¹. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 40 posuniêciem czarnych
powinien przywoùaã sêdziego. Jego przeciwnik powinien zostaã ukarany zgodnie z przepisami gry.
1.6 Ocena wyników
1.6.1 W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejnoœci miejsc decyduje:
- suma zdobytych punktów,
- wartoœciowanie œrednie Buchholza,
- wartoœciowanie peùne Buchholza,
- iloœã zwyciêstw,
- wynik bezpoœredniej partii miêdzy zainteresowanymi zawodnikami,
- ranking œredni przeciwników
1.6.2 W przypadku systemu koùowego lub dwukoùowego, o kolejnoœci miejsc decyduje:
- iloœã zdobytych punktów,
- punktacja Sonnenborna - Bergera,
- rozszerzony system Koyi,
- liczba zwyciêstw,
- wynik bezpoœredniej partii,
W przypadku braku rozstrzygniêcia na podstawie powy¿szych kryteriów o awansie do rozgrywek finaùowych zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sêdziego gùównego; inne
lokaty bêd¹ dzielone.
1.7 Uczestnictwo
1.7.1 Prawo startu w eliminacjach strefowych maj¹ obywatele polscy (oraz obywatele pañstw
UE zamieszkuj¹cy w Polsce) zgùoszeni przez WZSzach. na podstawie mistrzostw wojewódzkich,
lub innych systemów kwalifikacji.
1.7.2 Dodatkowe miejsca w rozgrywkach maj¹ zawodnicy, którzy w bie¿¹cym roku w finaùach
uzyskali co najmniej 50% punktów (starszy rocznik) lub 40% punktów (mùodszy rocznik).
1.7.3 Zawodnik posiadaj¹cy ju¿ uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych oraz PMPJ przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy,
w której startuje (zwiêksza limit awansuj¹cych o 1 miejsce) i awans do finaùu musi sobie ponownie wywalczyã.
1.7.4 Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odpraw¹ techniczn¹ legitymacji szkolnej lub innego dokumentu to¿samoœci oraz posiadanie wa¿nej licencji zawodniczej PZSzach.
1.7.5 Sêdzia gùówny eliminacji strefowych w sprawozdaniu z zawodów, w tabelach przy ka¿dym zawodniku, musi podaã przynale¿noœã klubow¹, peùn¹ datê urodzenia i numer licencji zawodniczej PZSzach.
1.7.6. Zawodnik mo¿e wyst¹piã tylko w jednych eliminacjach strefowych. Pojawienie siê tego
samego zawodnika w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreœlenie go z listy startowej.

1.8 Awanse do finaùów Mistrzostw Polski Juniorów
1.8.1 Awans w grupach do 9 lat uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników.
1.8.2 Awans w pozostaùych grupach uzyskuj¹ eliminacji strefowych po 4 najlepsze zawodniczki
i zawodnicy.
1.8.3 Awans z Póùfinaùów MPJ do lat 17 uzyskuje pierwszych 8 zawodników i 8 zawodniczek
1.8.4 Awans z Póùfinaùów MPJ do lat 15 uzyskuje pierwszych 10 zawodników i 10 zawodniczek
1.8.5 Awansu nie uzyskuj¹ zawodnicy, którzy nie ukoñczyli turnieju.
1.9 Sêdziowanie
1.9.1. Zawody prowadzi sêdzia gùówny, posiadaj¹cy klasê minimum pañstwow¹, przy pomocy
sêdziów asystentów, posiadaj¹cych co najmniej II klasê sêdziowsk¹.
1.9.2. Sêdziego gùównego wyznacza organizator.
1.9.3. Sêdziów asystentów wyznacza sêdzia gùówny, w porozumieniu z organizatorem.
1.9.4. Wszyscy sêdziowie musz¹ posiadaã aktualn¹ licencjê sêdziowsk¹ oraz opùatê roczn¹
uprawniaj¹c¹ do sêdziowania zawodów w danym roku.
1.9.5. Od decyzji sêdziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwoùania siê do
sêdziego gùównego.
1.9.6. Decyzje podjête przez sêdziego gùównego s¹ ostateczne. Sùu¿y od nich jedynie za¿alenie
do Kolegium Sêdziów PZSzach.
1.10 Sprawy wychowawcze
1.10.1. Opiekê wychowawcz¹ podczas zawodów sprawuj¹ szkoleniowcy i opiekunowie z klubów
lub wojewódzkich zwi¹zków szachowych, we wspóùpracy z Organizatorem.
1.10.2. Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest zùo¿enie przez opiekuna pisemnego
oœwiadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw.
1.10.3. Zabrania siê uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia
w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak te¿ z osobami postronnymi i opiekunami, tak¿e w kwestii propozycji remisowych wùasnych czy partnerów.
1.11 Postanowienia koñcowe
1.11.1. Za zdolnoœã zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz
ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika.
1.11.2. Obowi¹zkiem organizatora jest zapewnienie opieki medycznej w trakcie zawodów.
1.11.3. Obowi¹zuje caùkowity zakaz wnoszenia na salê gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urz¹dzeñ elektronicznych pod rygorem:
-dla zawodników –przegrania partii
-dla innych osób-zakazu wstêpu na salê gry do koñca turnieju
1.11.4. Organizator na bie¿¹co publikuje w internecie wszystkie wyniki rozgrywek oraz pliki z
zapisami partii w formacie PGN.
1.11.5. Organizator zobowi¹zany jest przesùaã w formie elektronicznej na minimum 60 dni
przed o zawodami Komunikat Organizacyjny do weryfikacji przez Wiceprezesa ds. mùodzie¿owych. Po zatwierdzeniu powinien zostaã opublikowany na stronie WZSzach. niezwùocznie.
1.11.6. Sêdzia gùówny ma obowi¹zek wysùaã w ci¹gu 5 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do Przewodnicz¹cego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz do Wiceprezesa
PZSzach ds. Mùodzie¿owych.
2. MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIE
2.1 System rozgrywek, termin i miejsce
2.1.1 Mistrzostwa powinny byã rozegrane do koñca wrzeœnia.
2.1.2 System rozgrywek oraz terminarz i miejsce zawodów ustala WZSzach.
2.1.3 Mistrzostwa mog¹ byã przeprowadzone jednostopniowo lub z finaùem poprzedzonym eliminacjami rejonowymi.
2.1.4 System rozgrywek w finale wojewódzkim powinien umo¿liwiaã zdobycie II kategorii szachowej. W przypadku udziaùu w grupie przynajmniej 3 zawodników z rankingiem ELO turniej
musi speùniaã warunki okreœlone dla tego rankingu oraz byã zgùoszony do oceny ELO.
2.1.5 W przypadku maùej liczby uczestników dopuszcza siê ù¹czenie zawodników z s¹siednich
grup wiekowych w jeden turniej. Poù¹czone w ten sposób grupy mog¹ rozegraã turniej wyù¹cz-

nie systemem koùowym. Wówczas ustalenie kolejnoœci miejsc zawodników w poszczególnych
grupach wiekowych odbywa siê po uwzglêdnieniu partii pomiêdzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej.
2.2 Awans do mistrzostw miêdzywojewódzkich.
Listê zawodników uprawnionych do startu w eliminacjach strefowych ustalaj¹ poszczególne
wojewódzkie zwi¹zki szachowe i przekazuj¹ w wyznaczonym terminie do organizatorów zawodów. Zwi¹zek wojewódzki ma prawo zastosowaã równie¿ inne kryteria awansu do rozgrywek
strefowych, jednak wiêkszoœã reprezentacji województwa powinna byã wyùoniona w mistrzostwach wojewódzkich.
2.3 Regulamin
Regulamin mistrzostw wojewódzkich winien byã opublikowany przez WZSzach, co najmniej na
1 miesi¹c przed terminem zawodów.

Niniejsze “Wytyczne” umieszczone zostaùy na stronie internetowej PZSzach: www.pzszach.pl

Przewodnicz¹cy Komisji Mùodzie¿owej
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Wiceprezes ds. Mùodzie¿owych
Andrzej Modzelan

