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 Regulamin 

        Drużynowe Mistrzostwa Polski 
IV Podkarpacka Liga Szachowa Juniorów 2019 

 23-24.11.2019 r. 
 
1. Cel. 

- wyłonienie drużyn awansujących do III Ligi Podkarpackiej Juniorów na rok 2020; 
- sportowa rywalizacja, podnoszenie poziomu gry juniorów na Podkarpaciu; 
- umożliwienie zawodnikom podwyższenia kategorii/tytułów szachowych; 
- popularyzacja gry w szachy. 

2. Organizator. 
-     Podkarpacki Związek Szachowy 

3. Termin i miejsce. 
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 23-24 listopada 2019r.  
Oferty na organizację DMP – IV  Liga Podkarpacka Juniorów należy składać do Sędziego 
Głównego w terminie do 15.10.2019r. Organizator zjazdu otrzymuje dofinansowanie z 
Podkarpackiego Związku Szachowego na pokrycie części kosztów organizacyjnych (kawa, 
herbata, napoje, poczęstunek) po przedłożeniu Faktury nie przekraczającej 180 zł. 

4. Uczestnictwo. 
W DMP – IV Liga Podkarpacka Juniorów na rok 2019 udział biorą drużyny, które zajęły w 
rozgrywkach III Ligi Juniorów w roku 2019 miejsce 7, 8, 9 i 10 tj. GKSz Hetman II Pilzno, TSz 
Skoczek Sędziszów Małopolski, LKS Parnas Stara Wieś i KKSz Urania II MOSIR Krosno oraz 
drużyny, które zgłoszą się do rozgrywek.  
Każdy klub może wystawić dowolną ilość drużyn. 
Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek DMP – IV Liga Podkarpacka Juniorów muszą posiadać 
licencje zawodnicze oraz przynależność klubową w klubie do którego składu są zgłaszani. 
Wszystkie kluby i zawodnicy biorący udział w DMP – IV Liga Podkarpacka Juniorów muszą 
być zarejestrowani w Podkarpackim Związku Szachowym. 
W rozgrywkach IV Ligi Podkarpackiej Juniorów na rok 2019, udziału nie mogą brać drużyny, 
które mają zaległości w stosunku do Podkarpackiego Związku Szachowego. 

5. Zgłoszenia do udziału w DMP – IV Liga Podkarpacka Juniorów na rok 2019. 
Warunkiem udziału drużyn danego klubu w rozgrywkach jest obowiązek na adres sędziego 
głównego Mistrzostw Krzysztofa Skiby, email: krzysiekskiba7@o2.pl, zgłoszenia i 
potwierdzenia udziału do dnia 3 listopada 2019r., opłacenie wpisowego do dnia 15 listopada 
2019r. oraz zgłoszenie składu imiennego do rozgrywek na Załączniku nr 1 do dnia 15 
listopada 2019r.. 

6. Składy drużyny i przepisy techniczne. 
6.1. Drużyna składa się z zawodników posiadających obywatelstwo polskie, w następującej 

kolejności szachownic: 
-2 juniorów do 17 lat ( rocznik 2002 i młodsi), 
-2 juniorów młodszych do 13 lat ( rocznik 2006 i młodsi), 
-1 juniorka do 17 lat ( rocznik 2002 i młodsza), 
-1 juniorka młodsza do 13 lat ( rocznik 2006 i młodsza). 

6.2. Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek rezerwowych. 
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6.3. Zgłoszony skład podstawowy nie może być zmieniony. Na odprawie technicznej można 
dokonać zmian w składzie zawodników rezerwowych. W trakcie rozgrywek można zgłaszać 
zawodników jako kolejnych rezerwowych 

6.4. Juniorka może być zgłoszona na szachownicę juniora, ale bez prawa gry na szachownicy 
juniorki.  

6.5. Juniorka młodsza zgłoszona na szachownicy juniorki młodszej może być wystawiana w 
składzie na szachownicę juniorki starszej, z prawem powrotu na szachownicę juniorki młodszej, 
przy zachowaniu układu „drabinkowego”. Analogicznie junior młodszy może grać na 
szachownicy juniora z prawem powrotu na swoją szachownicę. 

6.6. Juniorzy, którzy grali więcej jak 3 partie w  Ekstralidze, I , II i III Lidze Juniorów na rok 2019, 
nie mogą grać w IV Lidze Podkarpackiej Juniorów na rok 2019. Punkt ten nie dotyczy juniorów 
którzy reprezentowali drużyny, które spadły do IV Ligi Podkarpackiej Juniorów na 2019r. oraz 
juniorów jednorazowo wypożyczonych do innego klubu na rozgrywki Ekstraligi Szachowej 
Juniorów 2019, I Ligi Juniorów 2019 oraz II Ligi Juniorów 2019 .  

6.7. W przypadku braku zawodnika - walkower może być oddany na 2 lub 4 szachownicy. 
6.8. Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub. W czasie gry zawodnik 

ma prawo, w obecności sędziego, zapytać kapitana czy może przyjąć propozycję remisu. 
Kapitan odpowiada „tak” lub „nie”. Kapitan może w obecności sędziego powiedzieć 
zawodnikowi, aby zaproponował remis. Inne kontakty w czasie gry są zabronione. 

7. Awanse. 
Do III Ligi Podkarpackiej Juniorów awans uzyskują dwie drużyny z miejsc 1-2 w IV Lidze 
Podkarpackiej Juniorów. 
Potwierdzenie udziału drużyn w III Lidze Juniorów na rok 2020 wyznacza się na dzień 
31.12.2019r.. Po tym terminie Sędzia Główny ma prawo dopuścić do rozgrywek kolejną 
drużynę z IV Ligi Podkarpackiej Juniorów, zainteresowaną startem w III Lidze Juniorów.   

8. Tempo gry i system rozgrywek. 
Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.  
W przypadku udziału 8 drużyn lub mniej, Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem kołowym 
każdy z każdym.  
Tempo gry wynosi 60 minut na partię dla zawodnika. Turniej nie będzie zgłoszony do oceny 
rankingowej FIDE. W turnieju można zdobyć do II kategorii szachowej (I kategorii szachowej 
kobiecej). 
W DMP- IV Liga Podkarpacka Juniorów na rok 2019 obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu 
PZSzach. 

9. Terminarz IV Ligi Podkarpackiej Juniorów na rok 201 9. 
Odprawa techniczna  odbędzie w sobotę 23 listopada o godz. 8.50.  
I runda rozpoczyna się w sobotę o godz. 9.00. 
V runda rozpocznie się w niedzielę o godz. 10.00. 

10. Punktacja i ocena wyników. 
10.1. Punkty meczowe: za wygrany mecz – 2 , za remis – 1, za przegrany mecz – 0. 
10.2. Punkty małe – zdobyte w poszczególnych partiach – wygrana 1 punkt, remis 0,5 punktu, 

przegrana 0. 
10.3. Kolejność miejsc ustala się wg następujących kryteriów: 

- liczba punktów meczowych, 
- liczba punktów małych, 
- bezpośredni mecz (mecze), 
- wynik na pierwszej i kolejno dalszych szachownicach zainteresowanych drużyn. 

10.4. O kolejności miejsc na szachownicach decyduje: 
- liczba punktów, 
- wynik procentowy, przy równej liczbie punktów, 
- miejsce drużyny. 
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11. Nagrody: 
11.1. Zwycięzca IV Ligi Podkarpackiej Juniorów otrzymuje tytuł drużynowego mistrza IV Ligi 
Podkarpackiej Juniorów na 2019 rok. 
11.2.Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary i dyplomy. 
11.3.Najlepsi na poszczególnych szachownicach, otrzymają puchary i dyplomy. 
12. Sędzia główny i jego obowiązki. 
12.1  Sędzią głównym mistrzostw jest Krzysztof Skiba. Asystenta sędziego głównego wyznacza    

sędzia główny w porozumieniu z współorganizatorem Mistrzostw. 
12.2. Asystent sędziego głównego wydaje decyzję w czasie trwania meczów. Od orzeczeń    

sędziego asystenta przysługuje  pisemne odwołanie do sędziego głównego w ciągu 15 minut 
od zakończenia rundy. 

12.3. Decyzje sędziego głównego są ostateczne podczas trwania zawodów. Odwołanie od nich 
można składać do 3 dni po zawodach do Zarządu PkZSzach. w sprawach regulaminowych 
oraz do Kolegium Sędziów PkZSzach w sprawach przepisów gry. 

12.4. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż  
          15 minut  w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia sesji, przegrywa partię. 
13. Finansowanie. 
13.1    Koszt uczestnictwa w DMP – IV Liga Podkarpacka Juniorów na rok 2019 ponoszą kluby. 

Koszty organizacyjne – organizatorzy. 
13.2    Wpisowe do mistrzostw wynosi 80 zł od drużyny płatne na konto PkZSzach w terminie do 

15.11.2019 r., z dopiskiem: „Wpisowe IV Liga Podkarpacka Juniorów”. 
 Nr  konta: 93 1130 1105 0005 2122 4820 0001 
13.3    Brak terminowej opłaty wpisowego lub terminowego zgłoszenia imiennego drużyny 

powoduje wzrost wpisowego o 50%. 
14. Inne ustalenia. 
14.1. Za wszelkie ubezpieczenia i stan zdrowia zawodników odpowiedzialne są jednostki 

delegujące. 
14.2. Kierownik i kapitan drużyny są odpowiedzialni za zachowanie się zawodników. Każdy 

uczestnik Turnieju zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu na sali gry. 
14.3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Zarządu PkZSzach. a podczas zawodów 

do sędziego głównego. 
14.4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Podkarpackiego Związku Szachowego. 

 
Za Zarząd PkZSzach 

           /-/ Paweł Zaskalski 
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           Załącznik  nr  1 

Zgłoszenie  drużyny 
do  Drużynowych  Mistrzostw  Polski 

IV Podkarpacka  Liga  Szachowa Juniorów na rok 2019 
 

Nazwa  klubu  (drużyny)  
Nr Licencji Klubowej  
Adres  do  korespondencji  
Telefon  
E-mail  
Data  opłaty  wpisowego  
Kapitan  drużyny  
 

Zasadniczy  skład  drużyny: 
Szach. Nazwisko  i  imię Data  ur. Nr  licencji  Kat. ID Code Ranking  

1. Ch-17        
2. Ch-17        
3. Ch-13        
4. Ch-13        
5. Dz-17        
6. Dz-13        

Rśr   

Zawodnicy  rezerwowi: 
Szach. Nazwisko  i  imię Data  ur. Nr  licencji  Kat. ID Code Ranking 

R1. Ch-17       
R2. Ch-17       
R1. Ch-13       
R2. Ch-13       
R1. Dz-17       
R2. Dz-13       
R1. Dz-13       
R2. Dz-13       
 
 
 
 
............................................................................   ........................................................................... 

Data  zgłoszenia      Podpis  zgłaszającego 


