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Regulamin 

Mistrzostw Wielkopolski 

Juniorów i Młodzików 

1. Cele 

1.1. Wyłonienie mistrzów Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach. 

1.2. Wyłonienie reprezentantów WZSzach do udziału w mistrzostwach strefowych 

(międzywojewódzkich) jeżeli dany turniej jest turniejem eliminacyjnym do zawodów 

wyższego szczebla. 

1.3. Popularyzacja szachów i podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży z 

Wielkopolski. 

2. Organizatorzy, termin i miejsce 

Organizatorów, termin i miejsce określa Komunikat Organizacyjny turnieju zgodnie z 

Kalendarzem WZSzach. 

3. Uczestnictwo 

3.1. Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele 

państw UE, posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający 

kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) 

sportowych zarejestrowanych w WZSzach. 

Obowiązuje stan z Centralnego Rejestru PZSzach na moment weryfikacji listy 

startowej. 

3.2. W przypadku nieparzystej liczby zawodników w grupie, po stwierdzeniu tego faktu 

przez sędziego głównego turnieju podczas odprawy technicznej, Wiceprezes ds. 

Młodzieży i Szkolenia lub osoba przez niego wskazana może dopełnić listę 

uczestników jedną osobą. 

3.3. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie: 

a) legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości, 

b) dowodów opłat wpisowego (przy braku potwierdzenia przez Organizatora na 

liście startowej), 

c) pisemnego oświadczenia pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem. 

3.4. Zawodnicy, reprezentujący kluby zalegające z opłatami dla WZSzach, mogą nie zostać 

dopuszczeni do rozgrywek. 

3.5. W uzasadnionych wysokim poziomem sportowym przypadkach, Wiceprezes WZSzach 

ds. Młodzieży i Szkolenia może wyrazić zgodę na przejście zawodnika do wyższej 

grupy wiekowej (lub przejście dziewczynki do grupy chłopców), jednak bez prawa 

powrotu do „własnej grupy” w tym samym roku kalendarzowym. 

3.6. Dopuszcza się udział zawodników  posiadających uprawnienia do gry w kolejnych 

etapach współzawodnictwa sportowego jeżeli dany turniej jest turniejem 

eliminacyjnym do zawodów wyższego szczebla. 

Zawodnicy Ci nie tracą posiadanych uprawnień ani nie blokują miejsc awansujących. 

3.7. W czasie odprawy technicznej opiekunowie potwierdzają udział uprawnionych do gry 

zawodników. 

W wyjątkowych, losowych sytuacjach decyzję o ewentualnym udziale w turnieju 

podejmuje Sędzia Główny na podstawie zgłoszenia telefonicznego (jednak 

dokonanego nie później niż do zakończenia odprawy technicznej). 

Zawodnik niepotwierdzony traci prawo udziału w mistrzostwach. 

4. System rozgrywek 
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4.1. Mistrzostwa zostaną rozegrane w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców turniejowych 

grupach wiekowych w zależności od liczby potwierdzonych zawodników systemem 

szwajcarskim opartym na rankingu na dystansie 7-11 rund lub systemem kołowym. 

4.2. Informację o zakładanym systemie rozgrywek określa Komunikat Organizacyjny 

turnieju. 

Ostateczną decyzję o systemie rozgrywek zależną od liczby potwierdzonych 

zawodników podejmuje sędzia główny turnieju. 

4.3. Podział na grupy wg roczników określa Komunikat Organizacyjny turnieju. 

5. Tempo gry 

5.1. Grupy D9/C9: 60 minut dla zawodnika na partię. 

Pozostałe grupy: 

90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii 

albo 

90 minut dla zawodnika na 30 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii. 

5.2. Cała grupa rozgrywa turniej tym samym tempem gry. 

5.3. Ostateczne tempo gry określa Komunikat Organizacyjny turnieju. 

6. Zgłoszenia 

6.1. Organizator zobowiązany jest przesłać Komunikat Organizacyjny turnieju w formie 

elektronicznej na adres zarzad@wzszach.poznan.pl przynajmniej 40 dni przed ich 

rozpoczęciem. 

6.2. Komunikat Organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie WZSzach 

niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia. 

6.3. Potwierdzenia udziału zawodników dokonują kluby lub rodzice w sposób i w 

terminach określonych przez Organizatora w Komunikacie Organizacyjnym turnieju. 

6.4. Jednostka delegująca (klub, rodzic) podaje jednocześnie dane opiekuna każdego 

zawodnika. 

6.5. Jeżeli Organizatorem jest WZSzach to obowiązki Organizatora realizuje Wiceprezes 

ds. Młodzieży i Szkolenia lub osoba przez niego wyznaczona. 

7. Finansowanie 

7.1. Koszty organizacji ponosi Organizator. 

7.2. Koszty udziału zawodników w mistrzostwach pokrywają delegujące zawodników 

kluby lub rodzice. 

7.3. Wpisowe składa się z: 

a) Opłaty startowej zgodnej z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym WZSZach, 

b) Opłaty organizacyjnej, 

c) Opłaty klasyfikacyjno-rankingowej zgodnej z Komunikatem Organizacyjno-

Finansowym WZSzach. 

Szczegółowe informacje o wysokości opłat oraz terminach i sposobach ich 

regulowania określa Komunikat Organizacyjny turnieju. 

7.4. W przypadku wycofania się z rozgrywek po uprzednim potwierdzeniu udziału 

wpisowe nie jest zwracane. 

8. Ocena wyników 

8.1. Dla turniejów organizowanych systemem szwajcarskim klasyfikacja końcowa ustalana 

jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów: 

a) suma zdobytych punktów, 

b) wartościowanie średnie Buchholza, 

c) wartościowanie pełne Buchholza, 

d) liczba zwycięstw, 
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e) wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami, 

f) liczba partii rozegranych czarnymi, 

g) średni ranking krajowy przeciwników. 

8.2. Dla turniejów organizowanych systemem kołowym klasyfikacja końcowa ustalana jest 

z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów: 

a) suma zdobytych punktów, 

b) system Sonnenberga-Bergera, 

c) system Koyi, 

d) wynik bezpośredniej partii, 

e) liczba zwycięstw. 

8.3. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o tytule 

mistrza Wielkopolski lub awansie (w przypadku ostatniego dzielonego miejsca) 

zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego (dalsze lokaty 

będą dzielone). 

9. Nagrody i wyróżnienia 

9.1. Zwycięzca w każdej grupie wiekowej otrzymuje tytuł Mistrza Wielkopolski. 

9.2. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary, a miejsca 4-6 dyplomy. 

9.3. Komunikat Organizacyjny turnieju może określać dodatkowe nagrody. 

9.4. Jeżeli dany turniej jest turniejem eliminacyjnym do zawodów wyższego szczebla to 

zawodnicy, którzy zajęli miejsca określone w Komunikacie Organizacyjnym turnieju  

uzyskują prawo startu w tych rozgrywkach. 

10. Sędziowanie 

10.1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami gry FIDE 

oraz Polskiego Związku Szachowego. 

10.2. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający co najmniej klasę państwową przy 

pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską. 

Sędzią asystentem może być sędzia posiadający III klasę sędziowską pod warunkiem 

uzyskania pozytywnej opinii Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSzach. 

Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną 

roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku. 

Dotyczy to również opłat i licencji FIDE jeżeli dany turniej ma być zgłoszony do FIDE. 

10.3. Za terminowe i prawidłowe zgłoszenie turnieju (KKiE, PZSzach, CR, FIDE) oraz jego 

sklasyfikowanie (sprawozdanie) odpowiada sędzia główny. 

Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zakończeniu turnieju 

sprawozdanie w formie elektronicznej zgodnie z wymogami WZSzach, PZSZach, FIDE 

zależnie od rodzaju turnieju. 

Sprawozdanie to sędzia główny wysyła również na adres zarzad@wzszach.poznan.pl 

oraz na adres kolegium@wzszach.poznan.pl. 

10.4. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym 

niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa 

partię. 

10.5. W turnieju obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia 

czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu 

zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. 

Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry. 

10.6. Sędziego głównego proponuje Organizator z listy sędziów wyznaczonych przez Zarząd 

i pozytywnie zaopiniowanych na dany rok przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów 

WZSzach. 
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10.7. Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z Organizatorem. 

10.8. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się 

do sędziego głównego. 

10.9. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są w trakcie rozgrywania turnieju 

ostateczne. 

10.10. Zawodnikowi przysługuje prawo zażalenia do Przewodniczącego Kolegium Sędziów 

WZSzach w ciągu 3 dni od zakończenia turnieju. 

Do zażalenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty kaucji w wysokości 50 zł. 

Kaucja ulega zwrotowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zażalenia. 

Przewodniczący Kolegium Sędziów wydaje decyzję w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowego zgłoszenia i przekazuje ją wnioskodawcy oraz przesyła 

elektronicznie na adres zarzad@wzszach.poznan.pl.  
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11. Sprawy wychowawcze 

11.1. Opiekę wychowawczą podczas mistrzostw sprawują rodzice, szkoleniowcy i 

opiekunowie z klubów we współpracy z Organizatorem. 

11.2. Zabrania się uczestnikom opuszczania strefy gry w trakcie rozgrywania partii 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. 

11.3. W razie stwierdzenia podejrzenia użycia przez zawodnika alkoholu i innych środków 

odurzających Organizator oraz sędzia główny mają prawo zażądać, a zawodnik ma 

obowiązek poddać się badaniu na obecność alkoholu w organizmie. 

Przyznanie się zawodnika, pozytywny wynik lub brak zgody na badanie powoduje 

dyskwalifikację zawodnika i przesunięcie na ostatnie miejsce w turnieju. 

12. Postanowienia końcowe 

12.1. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz 

ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice. 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

12.2. Organizator mistrzostw zapewni odpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie dla 

uczestników i opiekunów. 

12.3. Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gry włączonych telefonów komórkowych oraz 

innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem: 

a) dla zawodników - przegrania partii, 

b) dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju. 

12.4. Sędzia główny w dniu zakończenia turnieju opublikuje w internecie ostateczne wyniki 

rozgrywek. 

Dodatkowe informacje klasyfikacyjne mogą być opublikowane przez sędziego 

głównego w terminie 7 dni od zakończenia rozgrywek. 

12.5. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu i 

Komunikatu Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatorów, sędziego głównego, WZSzach w celach 

informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

12.6. Organizator i WZSzach zastrzega 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. 

12.7. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Zarządu WZSzach lub 

wyznaczonego przez niego przedstawiciela. 

12.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd. 

 

Prezes WZSzach 

Andrzej Ciesiński 


