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Regulamin
Mistrzostw Polski Młodzików do lat 8 w szachach
I. CELE
1.1. Wyłonienie zdobywców pucharu Polski młodzików.
1.2. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego dzieci.
1.3. Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.
II. ORGANIZATOR
2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, który może ogłosić konkurs ofert
(załącznik nr 1).
III. TERMIN I MIEJSCE
3.1. Termin i miejsce: załącznik nr 1
IV. UCZESTNICTWO
4.1. Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku (do 8 lat) i
posiadający licencję PZSzach.
4.2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest przynależność zawodnika do klubu lub stowarzyszenia
sportowego posiadającego licencję PZSzach. oraz posiadanie:
a) legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości,
b) kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej na konto PZSzach.
4.3. Zawodnicy, którzy z różnych przyczyn (poza dyscyplinarnymi) utracili możliwość reprezentowania swojego klubu, bądź których klub nie opłacił składek za rok 2016 (lub lata wcześniejsze),
startują pod szyldem swojego wojewódzkiego związku szachowego i mają obowiązek opłacić indywidualną składkę członkowską w PZSzach zgodnie z KOF.
V. ZGŁOSZENIA
5.1
Zgłoszenia udziału dokonują wojewódzkie związki szachowe, kluby lub rodzice na adres
elektroniczny: organizatora w terminie do 14 dni przed dniem pierwszej rundy.
5.2 Jednostka delegująca (WZSzach., klub, rodzic) podaje jednocześnie dane opiekuna każdego
zawodnika.
5.3.
Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na odprawie technicznej.
5.4. Zawodnicy niepotwierdzeni na odprawie technicznej nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
W wyjątkowych, losowych sytuacjach (awaria samochodu, spóźnienie pociągu itp.) sędzia główny
może przyjąć potwierdzenie telefoniczne.
VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
6.1. Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w 3-4 dni w oddzielnych
dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych.

6.2. Tempo gry: 60 minut na partię oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii. Obowiązuje zapis partii, zawodnicy nie potrafiący zapisywać mają czas na rozegranie partii skrócony o
15 minut.
6.3.
Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
6.4. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15
minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
VII. OCENA WYNIKÓW
7.1. Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
7.1.1. Suma zdobytych punktów,
7.1.2. Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych),
7.1.3. Wartościowanie pełne Buchholza,
7.1.4. Liczba zwycięstw,
7.1.5. Wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami
7.2. Jeżeli po zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów nie można wyłonić Zdobywcy Pucharu
Polski, sędzia główny zarządza dogrywkę, pozostałe lokaty są dzielone.
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
8.1. Zwycięzcy zdobywają tytuły zdobywców Mistrzostw Polski Młodzików do 8 lat.
8.2. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-6 mają prawo wnioskowania o start w Mistrzostwach Świata Juniorów, a miejsca 1-10 o start w Mistrzostwach Europy Juniorów. Szczegółowe zasady określa
„Regulamin Kadry Narodowej Juniorów”.
8.3. Zwycięzcy Mistrzostw Polski Młodzików mają prawo wyboru startu w MŚJ lub MEJ. Na podjęcie
decyzji jest dwa tygodnie od rozegrania zawodów finałowych. Po upływie tego czasu zwycięzcy
Mistrzostw Polski startują w MŚJ.
8.4. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale i puchary.
8.5. Wysokość puli nagród określa umowa pomiędzy organizatorem, a PZSzach, jednak wszyscy
zawodnicy, którzy ukończą turniej otrzymują dyplomy i upominki. Organizator może zwiększyć
pulę nagród.
8.5. Pierwsze piątki dziewcząt i chłopców uzyskują prawo startu bezpośrednio w finałach Mistrzostw Polski Młodzików (do 10 lat) w roku następnym.
IX. FINANSOWANIE
9.1.
Koszty organizacji zawodów ponosi organizator.
9.2.
Koszty uczestnictwa ponoszą delegujące zawodników kluby, wojewódzkie związki szachowe
lub rodzice.
9.3. Organizator ma obowiązek zagwarantowania pobytu na koszt własny przedstawiciela PZSzach.
X. SĘDZIOWANIE
10.1. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę minimum państwową, przy pomocy
sędziów asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.
10.2. Sędziego głównego wyznacza organizator.
10.3. Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.
10.4. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz opłaty roczne.
10.5. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do
sędziego głównego.
10.6. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo
zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach. w ciągu 3 dni od zakończenia zawodów.
XI. SPRAWY WYCHOWAWCZE
11.1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z
klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy z Organizatorem.
11.2. W przypadku gdy opiekunem nie jest rodzic, warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest
złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw.

11.3. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry 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.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich
ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic.
12.2. Obowiązkiem Organizatora jest zapewnienie opieki medycznej w trakcie zawodów.
12.3. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
-dla zawodników – przegrania partii
-dla innych osób- zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju
12.4. Organizator na bieżąco publikuje w internecie wyniki rozgrywek oraz pliki z zapisami partii
w formacie PGN.
12.5. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach. komunikat organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat organizacyjny
po weryfikacji przez Wiceprezesa ds. Młodzieżowych powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach. niezwłocznie.
12.6. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie
elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.
12.7. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do Wiceprezesa ds. Młodzieżowych PZSzach. lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej
Marek Matlak

Wiceprezes ds. Młodzieżowych
Andrzej Modzelan

ZAŁĄCZNIK nr 1
1. TERMIN I MIEJSCE 30.04 - 03.05.2017 Orle Gniazdo Szczyrk
2. ORGANIZATOR
UKS Pałac Młodzieży Katowice

