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R E G U L A M I N 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów Mùodszych do 12 i 14 lat  

w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Mùodzie¿y w Sportach Umysùowych 
 

1. CELE 

1.1 Wyùonienie mistrzów Polski Juniorów do 12 i 14 lat 

1.2 Podwy¿szanie poziomu sportowego dzieci i mùodzie¿y 

1.3 Popularyzacja szachów 

 

2. TERMIN I MIEJSCE 

2.1. Termin i miejsce: 8-14.04.2015 Suwaùki. Przyjazdy 7.04.2015. 

     

3. ORGANIZATORZY 

3.1. Organizatorem jest Podlaska Federacja Sportu. 

 

4. UCZESTNICTWO 

4.1. prawo gry posiadaj¹ obywatele polscy (oraz zamieszkuj¹cy w Polsce obywatele pañstw 

UE � posiadaj¹cy zameldowanie na pobyt staùy lub czasowy), speùniaj¹cy kryterium 

wieku (do 12 i 14 lat), posiadaj¹cy licencjê PZSzach, czùonkowie klubów (lub 

stowarzyszeñ) sportowych posiadaj¹cych licencjê PZSzach, którzy speùniaj¹ jedno z 

kryteriów: 

4.1.1. aktualni medali�ci (reprezentanci Polski) Mistrzostw Úwiata Juniorów i Mistrzostw   

Europy Juniorów; 

4.1.2 32 uczestników wyùonionych z 8 eliminacji strefowych (po 4 z ka¿dej strefy); 

  4.1.3. 10 finalistów poprzednich finaùów � po 5 najlepszych z ka¿dego rocznika; 

4.1.4. 4 najlepszych z �Póùfinaùów Mistrzostw Polski Juniorów�; 

4.1.5. ilo�ã awansuj¹cych z �Póùfinaùów Mistrzostw Polski Juniorów� stanowi dopeùnienie ilo�ci 

dotychczas zakwalifikowanych do 46 w ka¿dej z grup dziewcz¹t i chùopców;  

4.1.6. w przypadku rezygnacji zawodników z udziaùu w mistrzostwach rezerwowymi s¹ 

zawodnicy, którzy nie uzyskali awansu w Póùfinaùach Mistrzostw Polski Juniorów w 

kolejno�ci  zajêtych miejsc.  

4.2 Lista uprawnionych do startu w finaùach OOM jest publikowana na stronie internetowej 

PZSzach.   

  4.3. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie: 

 4.3.1. legitymacji szkolnej lub innego dowodu to¿samo�ci, 

4.3.2. pisemnego o�wiadczenia opiekuna wojewódzkiego (wzglêdnie rodzica) o opiece nad 

zawodnikiem przez caùe zawody. 

4.4. Zawodnicy, którzy z ró¿nych przyczyn (poza dyscyplinarnymi) utracili mo¿liwo�ã 

reprezentowania swojego klubu, b¹dê których klub nie opùaciù skùadek za rok 2014 (lub 

lata wcze�niejsze), startuj¹ pod szyldem swojego wojewódzkiego zwi¹zku szachowego 

i maj¹ obowi¹zek opùaciã indywidualn¹ skùadkê czùonkowsk¹ w PZSzach zgodnie z KOF. 

4.5. W uzasadnionych wysokim poziomem sportowym przypadkach, Wiceprezes PZSzach. 

  

id9522051 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

mailto:biuro@pzszach.org.pl
http://www.pzszach.org.pl


ds. Mùodzie¿owych mo¿e wyraziã zgodê na przej�cie reprezentanta Polski do wy¿szej 

grupy wiekowej (lub przej�cie dziewczynki do grupy chùopców) jednak bez prawa 

powrotu do �wùasnej grupy� w tym samym roku kalendarzowym. 

4.6. W czasie odprawy technicznej opiekunowie potwierdzaj¹ udziaù uprawnionych do gry  

zawodników. W wyj¹tkowych, losowych sytuacjach decyzjê o ewentualnym udziale w  

zawodach podejmuje Sêdzia Gùówny na podstawie zgùoszenia telefonicznego (jednak 

dokonanego nie póêniej ni¿ do zakoñczenia odprawy technicznej). Zawodnik nie 

potwierdzony traci prawo udziaùu w mistrzostwach.  

         

5. SYSTEM ROZGRYWEK 

Mistrzostwa rozegrane zostan¹ systemem szwajcarskim opartym na rankingu na dystansie 9 

rund w 7 dni, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami gry FIDE oraz Kodeksem Szachowym w 

oddzielnych dla dziewcz¹t i chùopców grupach turniejowych. 

 

6. TEMPO GRY:  

     90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na ka¿de posuniêcie od pocz¹tku partii. 

 

7. ZG£OSZENIA 

Organizator wydaje komunikat organizacyjny i zamieszcza go na stronie internetowej 

PZSzach.  

Potwierdzenia udziaùu zawodników dokonuj¹ Wojewódzkie Federacje Sportu (WFS) w 

sposób okre�lony przez Organizatora w komunikacie organizacyjnym. Jednostka deleguj¹ca 

(WZSzach.) podaje jednocze�nie do WFS dane opiekuna wojewódzkiego oraz ka¿dego 

zawodnika. 

 

8. FINANSOWANIE 

8.1. Koszty organizacji oraz uczestnictwa zawodników i opiekunów wojewódzkich w ilo�ci 

ustalonej przez regulamin ponosi organizator. Turniej klasyfikowany jest w rankingu 

FIDE, a wszystkie wynikaj¹ce z tego tytuùu koszta pokrywa PZSzach. Koszty 

uczestnictwa dodatkowych trenerów i opiekunów ponosz¹ deleguj¹ce zawodników 

kluby, wojewódzkie zwi¹zki szachowe lub rodzice. 

8.2. Organizator � na wùasny koszt - ma obowi¹zek zagwarantowania pobytu 1 

przedstawicielowi PZSzach. 

 
9. OCENA WYNIKÓW 

9.1. Klasyfikacja koñcowa finalistów ustalana jest z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych, kolejno 

stosowanych kryteriów: 

 - suma zdobytych punktów  

 - warto�ciowanie �rednie Buchholza, 

 - warto�ciowanie peùne Buchholza, 

 - ilo�ã zwyciêstw, 

 - progresja, 

 - wynik bezpo�redniej partii miêdzy zainteresowanymi zawodnikami, 

 - �redni ranking krajowy przeciwników. 

9.2. W przypadku braku rozstrzygniêcia na podstawie powy¿szych kryteriów o tytule   

mistrza Polski zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sêdziego gùównego; 

dalsze lokaty bêd¹ dzielone. 

 

10. NAGRODY I WYRÓÝNIENIA  

10.1. Zwyciêzcy turniejów zdobywaj¹ tytuùy Mistrzów Polski Juniorów Mùodszych. Zawodnicy, 

którzy zajm¹ miejsca 1-3 otrzymuj¹ medale i puchary, wszyscy zawodnicy otrzymuj¹ 

dyplomy. Organizator funduje nagrody rzeczowe dla czoùowych zawodników w ka¿dej z 

grup. 

10.2. Mistrzowie Polski Juniorów maj¹ prawo wyboru startu w MÚJ lub MEJ. Na podjêcie 

decyzji otrzymuj¹ dwa tygodnie od rozegrania zawodów finaùowych. Po upùywie tego 

czasu mistrzowie Polski juniorów startuj¹ w MÚJ. 



10.3. Zawodnicy którzy zajêli miejsca 1-6 maj¹ prawo wnioskowania o start w Mistrzostwach 

Úwiata Juniorów, 1-10 w Mistrzostwach Europy Juniorów. Szczegóùowe zasady okre�la 

�Regulamin Kadry Narodowej Juniorów�. 

10.4. Prawo startu w OOM w 2016 roku � o ile MSiT nie dokona zmian w tym zakresie - 

maj¹: po 5 najlepszych zawodników z roczników: 2002, 2003, 2004. Prawo startu w 

MPJ do lat 16 w 2016 ma 5 najlepszych zawodników z rocznika 2001. 

10.5. Zgodnie z Regulaminem wspóùzawodnictwa sportowego dzieci i mùodzie¿y, prowadzone 

s¹ klasyfikacje zespoùowe dla województw i klubów. Dla dyscypliny OOM w sportach 

umysùowych ustalono nastêpuj¹ce siatki punktowe: 

  

JUNIORZY do 12 lat (oddzielnie dziewczêta i chùopcy) 

Lok. 1 2-3 4-8 9-16 17-24 25-40 Suma 

Pkt. 6 5 4 3 2 1 92 

JUNIORZY do 14 lat (oddzielnie dziewczêta i chùopcy) 

Lok. 1 2 3 4-5 6-10 11-16 17-24 25-40 Suma 

Pkt. 9 7 6 5 4 3 2 1 102 

 

Obliczenia uwzglêdniaj¹ce punktacjê indywidualn¹, klubów i województw wykonuje 

Sêdzia Gùówny zawodów i przesyùa, w terminie 7 dni od zakoñczenia imprezy, ich 

wyniki do weryfikacji przez Wiceprezesa PZSzach ds. Mùodzie¿owych, który przekazuje 

je do Centralnego O�rodka Sportu w Warszawie - Zespóù Kontrolingu i Analiz 

Ekonomiczno-Funkcjonalnych, tel./fax: +48 22 529 89 21  

e-mail wyniki@sportmlodziezowy.pl 

 

11. SÆDZIOWANIE 

11.1. W mistrzostwach obowi¹zuj¹ aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. 

11.2. Finaùy OOM prowadzi sêdzia gùówny posiadaj¹cy, co najmniej klasê pañstwow¹, z 

pomoc¹ sêdziów asystentów posiadaj¹cych minimum II klasê sêdziowsk¹. Sêdziów 

zatrudnia organizator po zatwierdzeniu sêdziego gùównego przez Kolegium Sêdziów 

PZSzach. Wszyscy sêdziowie musz¹ posiadaã aktualne licencje sêdziowskie oraz opùaty 

roczne. 

11.3. Ka¿dy zawodnik, który pojawi siê przy szachownicy (stoliku) z opóênieniem wiêkszym 

ni¿ 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczêcia rundy, przegrywa 

partiê. 

11.4. W Mistrzostwach 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.  

11.5. Zawodnikowi przysùuguje prawo odwoùania siê od decyzji sêdziego rundowego do 

sêdziego gùównego zawodów, w ci¹gu 1 godziny od zakoñczenia partii. 

11.6. Decyzje sêdziego gùównego s¹ w trakcie rozgrywania finaùów ostateczne. Zawodnikowi  

 przysùuguje prawo za¿alenia do Kolegium Sêdziów PZSzach w ci¹gu 3 dni po 

zakoñczeniu zawodów. 

11.7. Sêdzia gùówny ma obowi¹zek wysùaã w ci¹gu 7 dni po zawodach sprawozdanie w 

formie elektronicznej do Przewodnicz¹cego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu 

oraz Szefa Wyszkolenia PZSzach. Sprawozdanie winno speùniaã warunki okre�lone 

przez Kolegium Sêdziów dla zawodów objêtych klasyfikacj¹ rankingow¹ FIDE, w tym: 

zawieraã peùne tabele turniejowe z �ci�le wyznaczonymi miejscami wszystkich 

uczestników oraz nastêpuj¹cymi danymi: imiê, nazwisko, data urodzenia, skrót 

ewidencyjny województwa, klub sportowy, uzyskany ranking, klasê sportow¹ i partie w 

formacie pgn. 
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12. SPRAWY WYCHOWAWCZE 

12.1. Opiekê wychowawcz¹ podczas zawodów sprawuj¹ opiekunowie wojewódzcy (wzglêdnie 

rodzice), we wspóùpracy z Organizatorem.  

12.2. 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. 

 

13. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE 

13.1. Obowi¹zkiem organizatora jest codzienne umieszczanie na ogólnodostêpnej stronie  

 internetowej: wyników i kojarzeñ oraz wszystkich partii w formacie pgn., oraz 

prowadzenie transmisji internetowej z czoùowych szachownic. 

13.2. Za zdolno�ã zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz 

ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub, rodzic, wzglêdnie WZSzach deleguj¹cy 

swoj¹ reprezentacjê. 

 

Niniejszy �Regulamin...� umieszczony zostaù na stronie internetowej PZSzach: www.pzszach.pl 
 
 

Przewodnicz¹cy Komisji Mùodzie¿owej                                    Wiceprezes ds. Mùodzie¿owych   

     Marek Matlak       Andrzej Modzelan 

http://www.pzszach.pl

