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REGULAMIN INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW POLSKI SZKÓ£ W SZACHACH
1.
ZAPROSZENIE
1.1. Polski Zwi¹zek Szachowy zaprasza uczniów szkóù podstawowych, gimnazjów i ponad
gimnazjalnych do udziaùu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Szkóù.
2.
UCZESTNICTWO
2.1. Uprawnieni do gry w Mistrzostwach, w poszczególnych grupach s¹ zawodnicy/zawodniczki, którzy
do 31 grudnia roku, w roku w którym s¹ Mistrzostwa, nie ukoñczyùy/li wieku:
7 lat – open do lat 7 (O-7) i dziewczêta do lat 7 (G-7),
9 lat – open do lat 9 (O-9) i dziewczêta do lat 9 (G-9),
11 lat – open do lat 11 (O-11) i dziewczêta do lat 11 (G-11),
13 lat – open do lat 13 (O-13) i dziewczêta do lat 13 (G-13),
15 lat – open do lat 15 (O-15) i dziewczêta do lat 15 (G-15),
17 lat – open do lat 17 (O-17) i dziewczêta do lat 17 (G-17).
Zawodnik mo¿e byã poproszony o okazanie dokumentów potrzebnych do zweryfikowania danych
personalnych.
2.2. Wszystkie szkoùy, kluby, rodzice mog¹ zgùosiã nieograniczon¹ liczbê zawodników
w poszczególnych dwunastu grupach. W przypadku, gdy w jednej grupie jest mniej ni¿ 10 zawodniczek
lub zawodników, grupy bêd¹ ù¹czone w poszczególnej kategorii wiekowej.
2.3. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw musz¹ posiadaã licencjê PZSzach.
2.4. Koszty zakwaterowania, podró¿y, itp. s¹ pokrywane przez uczestników Mistrzostw. Zawodnicy
musz¹ mieã opiekuna.
3.
WARUNKI UCZESTNICTWA – WPISOWE
3.1. Zgodnie z regulaminem ka¿dy zawodnik jest zobowi¹zany do opùacenia wpisowego na konto
Polskiego Zwi¹zku Szachowego : Bank BPH S.A.nr, konta: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
Wysokoœã wpisowego podana jest w Komunikacie Organizacyjno-finansowym Polskiego Zwi¹zku
Szachowego.
4.
REJESTRACJA – TERMIN
4.1. Zawodnicy mog¹ uczestniczyã w zawodach pod warunkiem, ¿e zostaùo zrobione oficjalne
zgùoszenie przez szkoùê, klub lub rodzica na odpowiednim formularzu (formularz w zaù¹czeniu).
4.2. Zgùoszenie musi zawieraã: nazwisko, imiê, numer licencji PZSzach, numer identyfikacyjny FIDE
(jeœli zawodnik go posiada), ranking FIDE, tytuù FIDE, kategoriê szachow¹, dane osób towarzysz¹cych
i trenerów oraz informacje o zakwaterowaniu.
4.3. Formularze zgùoszenia wraz z potwierdzeniami wpùaty wpisowych do PZSzach musz¹ byã przesùane
do organizatora poczt¹ e-mail na 30 dni przed Mistrzostwami.
5.
OP£ATY
5.1. Wszystkie opùaty za zakwaterowanie i wy¿ywienie nale¿y wnieœã przelewem na konto
Organizatora, który zostanie wyùoniony w drodze konkursu ofert.
Po rozstrzygniêciu konkursu ofert Organizator wyda Komunikat Organizacyjny Mistrzostw.
5.2. Termin dokonania opùat wynosi 30 dni przed zawodami.

6.
SYSTEM GRY
6.1. Mistrzostwa zostan¹ rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowi¹zuj¹ aktualne
regulaminy i przepisy gry FIDE z jednym wyj¹tkiem: zawodnik przegrywa partiê po wykonaniu drugiego
nieprawidùowego posuniêcia. Tempo gry: 60 minut na partiê dla ka¿dego zawodnika plus po 30” na
ka¿de posuniêcie.
6.2. Ka¿dy zawodnik, który przybêdzie do szachownicy z wiêcej ni¿ 15 minutowym spóênieniem
przegrywa partiê.
6.3. O kolejnoœci miejsc decyduje iloœã zdobytych punktów, przy równej iloœci punktów decyduj¹
punktacje pomocnicze w kolejnoœci: wartoœciowanie œrednie Buchholza, wartoœciowanie peùne
Buchholza, iloœã zwyciêstw, progresja, wynik bezpoœredniej partii miêdzy zainteresowanymi
zawodnikami.
7.
NAGRODY
7.1. Nagrody indywidualne
7.1.1 Zwyciêzca w ka¿dej grupie wiekowej w turniejach open otrzymuje tytuù „Mistrz Polski Szkóù”,
a pierwsza dziewczyna w ka¿dej grupie wiekowej w turniejach dziewcz¹t otrzymuje tytuù „Mistrzyni
Polski Szkóù”.
7.1.2. Szeœciu Mistrzom (O-7, O-9, O-11, O-13, O-15, O-17) oraz szeœciu Mistrzyniom (G-7, G-9, G-11,
G-13, G-15, G-17) Polski Zwi¹zek Szachowy dofinansuje wyjazd na Mistrzostwa Úwiata Szkóù.
7.1.3. Zawodnicy, którzy zajm¹ trzy pierwsze miejsca w ka¿dej kategorii otrzymaj¹ medale: zùote,
srebrne i br¹zowe.
7.1.4. Zawodnicy, którzy zajm¹ miejsca od 2 do 6 w ka¿dej grupie otrzymaj¹ nagrody rzeczowe.
7.1.5. Wszyscy zawodnicy i arbitrzy otrzymaj¹ pamiatkowe dyplomy za udziaù w Mistrzostwach.
7.2. Nagrody dru¿ynowe
7.2.1.Trzy specjalne trofea otrzymaj¹ szkoùy, z których przynajmniej 5 zawodników uczestniczy
w Mistrzostwach, w co najmniej w dwóch grupach wiekowych i których suma punktów bêdzie
najwiêksza.
8.
KOSZTY
Wszystkie koszty zwi¹zane z Mistrzostwami pokrywaj¹ jednostki deleguj¹ce tj. szkoùy, kluby, rodzice.
9.
DODATKOWE INFORMACJE
Bezpoœrednia transmisja partii bêdzie prowadzona z piêciu pierwszych szachownic w ka¿dej grupie.
Ostateczna interpretacja Regulaminu nale¿y do Organizatora.
10. IMPREZY TOWARZYSZ¥CE
Zgodnie z komunikatem Organizatora.
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