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REGULAMIN  

Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów 

II Liga  

przyjęty uchwałą Zarządu nr 109 / 10 / 2022 w dniu 21 października 2022 r. 

 

1 Cel 

1.1 Wyłonienie drużyn awansujących do rozgrywek DMP I Liga Juniorów w kolejnym cyklu. 

1.2 Wyłonienie drużyn degradowanych do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim w kolejnym cyklu. 

2 Organizator 

2.1 Organizatorem jest Polski Związek Szachowy który może rozpisać konkurs ofert na organizację 
zawodów.  

3 Terminarz i miejsce zawodów 

3.1 Miejsce i termin zawodów określa kalendarz imprez PZSzach. 

3.2 Organizator, w porozumieniu z sędzią głównym, ustala szczegółowy terminarz zawodów. 

3.3 Odprawa techniczna odbywa się w dniu poprzedzającym 1 rundę zawodów. Obecność kapitanów 
drużyn na odprawie technicznej jest obowiązkowa.  

4 System rozgrywek 

4.1 Zawody rozgrywane są na dystansie 9 rund w ciągu 9 dni, jedna runda dziennie, systemem szwajcarskim 
drużynowym.  

4.2 Drużyna do meczu wystawia skład 6-osobowy, uszeregowany w kategoriach, zgodnie z listą startową, 
w kolejności szachownic: 

- szach. 1-2 - juniorzy do 18 lat,  

- szach. 3-4 - juniorzy młodsi do 14 lat,  

- szach. 5 - juniorka do 18 lat,  

- szach. 6 - juniorka młodsza do 14 lat,  
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4.3 Kojarzenie będzie wykonywane według punktów meczowych. Numery startowe przydziela się według 
następujących kolejno kryteriów: 

4.3.1 średni ranking międzynarodowy FIDE (w przypadku zawodnika bez rankingu 
międzynarodowego FIDE przyjmujemy do obliczeń ranking 1000) 6 zawodników z 
podstawowego składu,  

4.3.2 przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i 
kolejnych szachownicach,  

4.3.3 losowanie. 

4.4 Organizator zapewnia sprzęt do gry, codzienną publikację wyników i przebiegu rozegranych partii w 
Internecie, oraz prowadzi transmisję zawodów online. 

4.5 Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.  

4.6 Zawody podlegają ocenie rankingowej FIDE.  

5 Uczestnictwo  

5.1 Obowiązuje zasada:  

W każdej z lig klub może być reprezentowany tylko przez jedną drużynę. Jeśli na podstawie tej 
zasady klub zostaje pozbawiony prawa do wystawienia drużyny prawo to przechodzi na drużynę, 
wskazaną przez wojewódzki związek szachowy.  

5.2 Prawo do wystawienia drużyny ma klub: 

5.2.1 posiadający licencję klubową PZSzach, 

5.2.2 mający uregulowane należności finansowe wobec PZSzach (decyduje zapis w CR), 

5.2.3 w roku 2023 - którego drużyna w roku 2022:  

5.2.3.1 zajęła miejsce 9-10 w DMP I Liga Juniorów, lub  
5.2.3.2 zajęła miejsce 17 lub niższe premiowane utrzymaniem w DMP II Liga Juniorów, lub 
5.2.3.3 zajęła miejsce premiowane awansem z lig wojewódzkich, 

5.2.4 w roku 2024 i kolejnych - którego drużyna w poprzednim cyklu rozgrywek:  

5.2.4.1 zajęła miejsce 19-24 w DMP I Liga Juniorów, lub  
5.2.4.2 zajęła miejsce 7 lub niższe premiowane utrzymaniem w DMP II Liga Juniorów, lub 
5.2.4.3 zajęła miejsce premiowane awansem z lig wojewódzkich,  

5.2.5 Premiowane awansem są drużyny zgłoszone przez wojewódzkie związki szachowe, 
wyłonione w mistrzostwach wojewódzkich:  

5.2.5.1 Dwie drużyny z każdego województwa w którym zarejestrowanych jest co najmniej 30 
licencjonowanych klubów na dzień 1 stycznia bieżącego roku,  

5.2.5.2 Jedna drużyna z każdego z pozostałych województw. 

5.3 Prawo wystawienia drużyny przysługuje także klubom spełniającym wymogi 5.2.1 i 5.2.2 których średni 
ranking międzynarodowy FIDE (w przypadku zawodnika bez rankingu międzynarodowego FIDE 
przyjmujemy do obliczeń ranking 1000) 6 zawodników z podstawowego składu wynosi nie mniej niż 
1700 punktów.  

5.4 Obowiązuje zasada:  

Klub przejmujący wszystkich zawodników klubu rozwiązanego ma prawo do wystawienia drużyny 
w tej lidze, w której prawo do wystawienia drużyny miał klub rozwiązany. Prawo to przysługuje 
także wtedy, gdy drużyna klubu przejmującego nie uczestniczyła wcześniej w tej lidze, pod 
warunkiem uiszczenia wszystkich wymaganych opłat zgodnie z KOF.  

5.5 Jeśli w danym województwie nie ukończono mistrzostw wojewódzkich z powodu stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, wojewódzki związek szachowy wskazuje drużynę (drużyny), które 
uzyskują prawo występu w DMP II Liga Juniorów. 
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5.6 W uzasadnionym przypadku decyzją Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej PZSzach do startu może 
zostać dopuszczona drużyna, która nie uzyskała prawa udziału zgodnie z wcześniejszymi kryteriami. 
Umotywowany wniosek w tej sprawie należy złożyć nie później niż 3 tygodnie przed dniem I rundy. 

6 Zgłoszenia  

6.1 Kluby zobowiązane są do potwierdzenia udziału drużyny zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 
1 do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed dniem I rundy, drogą przesłania na adres 
elektroniczny organizatora i Szefa Wyszkolenia PZSzach.  

6.2 Brak potwierdzenia udziału w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w rozgrywkach 
oraz degradacją do ligi wojewódzkiej.  

6.3 Drużyna, która potwierdziła swój udział, lecz nie przystąpiła do rozgrywek zostaje zdegradowana do 
ligi wojewódzkiej.  

7 Skład drużyny i przepisy techniczne  

7.1 Do drużyny należy zgłosić 6 zawodników stanowiących skład podstawowy zgodnie z kategoriami 
podanymi w p. 4.2, oraz można zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek rezerwowych. 

7.2 Prawo do uczestnictwa w drużynie posiada zawodnik który:  

7.2.1 posiada numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 
ludności lub paszport kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub paszport Ukrainy, 

7.2.2 posiada licencję zawodniczą PZSzach,  

Uwaga: Dla uzyskania licencji zawodniczej wymagane jest obywatelstwo polskie lub 
oficjalne reprezentowanie federacji polskiej (POL na liście rankingowej FIDE). 

7.2.3 spełnia kryterium wieku – decyduje rok urodzenia bez względu na miesiąc i dzień urodzenia,  

7.2.4 z zastrzeżeniem ust. 7.3 i 7.4, został potwierdzony do danego klubu do dnia 31 grudnia roku 
poprzedniego włącznie. Po tym dniu można jednakże wypożyczać zawodników na inne 
rozgrywki ligowe z prawem powrotu do swojej drużyny klubowej. 

7.3 Jeden zawodnik z listy startowej może być potwierdzony lub wypożyczony do danego klubu w terminie 
po 31 grudnia roku poprzedniego.  

7.4 Jeden dodatkowy zawodnik z listy startowej, niezależnie od prawa określonego w p. 7.3, może być 
potwierdzony lub wypożyczony, jeżeli: 

7.4.1 w dn. 31 grudnia roku poprzedniego był zarejestrowany w tym samym województwie co 
klub,  

7.4.2 w chwili złożenia wniosku o potwierdzenie lub wypożyczenie posiada co najwyżej II 
kategorię szachową i jednocześnie ranking FIDE nie wyższy niż 1600 pkt. 

7.5 Zgłoszenie list startowych drużyn następuje podczas odprawy technicznej wg załącznika nr 2.  

7.6 Zawodników należy uszeregować w kategoriach zgodnie z pkt 4.2. Kolejność zawodników ustalona na 
liście startowej drużyny, po zweryfikowaniu listy na odprawie technicznej, nie może ulec zmianie.  

7.7 Zawodnik może być wpisany na listę startową tylko w jednej kategorii.  

7.8 Zawodnik może wystąpić w innej kategorii w następujących przypadkach:  

7.8.1 Juniorka może być wpisana na listę startową w kategorii juniora (szachownice 1-4), ale bez 
prawa gry na szachownicy juniorki (szachownice 5-6).  

7.8.2 Juniorka młodsza może być wystawiona w składzie meczowym na szachownicę juniorki 
(starszej) przy zachowaniu kolejności podanej na liście startowej, z prawem powrotu na 
szachownicę juniorki młodszej.  

7.8.3 Junior młodszy może być wystawiony w składzie meczowym na szachownicy juniora 
(starszego) przy zachowaniu kolejności podanej na liście startowej, z prawem powrotu na 
szachownicę juniora młodszego.  
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7.9 Sędzia główny najpóźniej na odprawie technicznej dokonuje weryfikacji składów drużyn. Podstawą 
weryfikacji są zapisy Centralnego Rejestru PZSzach lub innej bazy źródłowej wskazanej przez 
Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej.  

7.10 W razie wątpliwości weryfikacyjnych sędzia główny może zażądać okazania:  

7.10.1 kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej na konto PZSzach;  

7.10.2 kopii dowodu opłaty przez klub rocznej składki członkowskiej PZSzach;  

7.10.3 legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości każdego z zawodników;  

7.10.4 oryginału umowy wypożyczenia zawodnika;  

7.11 Skład drużyny na mecz należy zgłosić sędziemu głównemu najpóźniej na jedną godzinę i 15 minut przed 
rundą. W przypadku niezgłoszenia zmiany w terminie obowiązuje skład z rundy poprzedniej, a dla I 
rundy - skład podstawowy.  

7.12 Sędzia główny ma prawo sprawdzenia tożsamości zawodnika w czasie zawodów w każdej chwili.  

7.13 Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub. Szczegółowe prawa i obowiązki 
kapitana drużyny powinien przedstawić sędzia główny podczas odprawy technicznej zgodnie z 
aktualnymi przepisami FIDE i PZSzach.  

7.14 Zawodnik, którzy rozegra choćby jedną partię w rozgrywkach na szczeblu centralnym, traci prawo gry 
w innej drużynie w tym samym roku, także w innej drużynie tego samego klubu.  

8  Tempo i przepisy gry  

8.1 Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach.  

8.2 Obowiązuje tempo gry 90 minut na partię oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.  

8.3 Drużyna ma prawo przystąpić do meczu pod warunkiem obecności przy szachownicy minimum 
czterech zawodników wpisanych do protokołu meczowego.  

8.4 W przypadku oddawania walkowera na szachownicach 1 lub 3, rozumianego jako brak zawodnika w 
zgłoszeniu składu na rundę, zespół zobowiązany jest do oddania walkowera na szachownicach niższych, 
tj. odpowiednio 2 i 4. 

8.5 Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w 
stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.  

8.6 Obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy 
łamiący zakaz będą karani porażką.  

9 Punktacja i ocena wyników  

9.1 O kolejności zajętych przez drużyny miejsc decydują następujące kryteria:  

9.1.1 suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., 
oddanie walkowera - minus 2 pkt. meczowe i 0 małych, za wygrany mecz walkowerem 2 pkt 
meczowe i 6 małych);  

9.1.2 zgodnie z obowiązującym regulaminem stosowania punktacji pomocniczych PZSzach, 

9.1.3 W przypadku wyczerpania tych kryteriów o miejsca medalowe, premiowane awansem lub 
utrzymaniem w lidze zostanie rozegrana dogrywka. Zasady przeprowadzenia dogrywki 
ustala sędzia główny.  

9.2 Kolejność miejsc na szachownicach ustala się wg następujących kryteriów:  

9.2.1 liczba zdobytych punktów;  

9.2.2 wynik procentowy;  

9.2.3 średni ranking FIDE przeciwników.  

9.2.4 zawodnik klasyfikowany jest na szachownicy najniższej, na której wystąpił.   
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10 Awanse i degradacje dot. kolejnego cyklu rozgrywek  

10.1 Drużyny, które zajmą miejsca 1-6 uzyskują prawo gry w kolejnym cyklu w DMP I Liga Juniorów.  

10.2 25% drużyn skojarzonych w 1 rundzie zawodów (zaokrąglając ułamek w dół do pełnej jedności) zostaje 
zdegradowanych do lig wojewódzkich. 

10.3 Pozostałe drużyny uzyskują prawo udziału w DMP II Liga Juniorów w kolejnym cyklu. 

11 Nagrody  

11.1 Najlepsza drużyna otrzymuje tytuł Zwycięzcy DMP II Liga Juniorów na dany rok.  

11.2 Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz komplety po osiem medali złotych, srebrnych i 
brązowych.  

11.3 Wysokość nagród nie może być niższa niż zgłoszona przez organizatora w ofercie na organizację 
imprezy. Wykaz nagród dla drużyn i za wyniki indywidualne ogłasza organizator Ekstraligi na odprawie 
technicznej.  

11.4 Zwycięzcy na wszystkich szachownicach uzyskują prawo do gry w finałach mistrzostw polski juniorów 
(z wyjątkiem finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży) w roku następnym, w swojej grupie 
wiekowej (dotyczy sytuacji, gdy takiego prawa nie uzyskali wcześniej na innej podstawie 
regulaminowej).  

12 Sędziowanie  

12.1 Zawody prowadzi sędzia główny posiadający co najmniej klasę IA lub FA z pomocą sędziów asystentów. 
Sędziów zatrudnia organizator. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie oraz 
uregulowane opłaty roczne.  

12.2 Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego głównego 
zawodów bezpośrednio po wydanej decyzji. Kontynuacja partii oznacza akceptację wydanego 
werdyktu.  

12.3 Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania zawodów ostateczne. Zawodnikowi przysługuje 
prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.  

12.4 Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej 
do Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu, Przewodniczącego Komisji 
Młodzieżowej oraz Szefa Wyszkolenia PZSzach. Sprawozdanie winno spełniać warunki określone przez 
Kolegium Sędziów dla zawodów objętych klasyfikacją rankingową FIDE, w tym: zawierać pełne tabele 
turniejowe ze ściśle wyznaczonymi miejscami zajętymi przez drużyny, miejscami zajętymi przez 
zawodników na szachownicach, oraz następującymi danymi każdego uczestnika: imię, nazwisko, data 
urodzenia, skrót ewidencyjny województwa, klub sportowy, uzyskany ranking, wypełnione normy na 
wyższe kategorie lub tytuły, osiągnięta klasa sportowa oraz partie w formacie pgn.  

13 Finansowanie  

13.1 Koszty uczestnictwa drużyny ponosi klub lub sponsorzy.  

13.2 Koszty organizacyjno-techniczne zawodów ponosi organizator ligi.  

13.3 Wysokość opłat startowej i rankingowej określa aktualny Komunikat Organizacyjno-Finansowy 
PZSzach.  

13.4 Opłaty wymienione w pkt. 13.3. należy wpłacić w terminie podanym w komunikacie organizacyjnym na 
konto PZSzach z dopiskiem „Opłata startowa i rankingowa – II Liga Juniorów” oraz nazwą klubu.  
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14 Sprawy porządkowe i wychowawcze 

14.1 Organizator i wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 
aktualnych przepisów sanitarnych zawartych w wytycznych prawa powszechnego 
(Rozporządzenia Rady Ministrów, wytyczne SANEPID-u, itp.) w związku ze stanem zagrożenia 
epidemicznego COVID-19.  

14.2 Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Za stan zdrowia zawodnika 
(zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w 
zawodach na własną odpowiedzialność.  

14.3 Obowiązkiem klubu jest zapewnienie przez cały czas trwania zawodów opieki nad wszystkimi 
zawodnikami drużyny, pełnionej przez pełnoletniego opiekuna (kierownika drużyny) który:  

14.3.1 odpowiada za bezpieczeństwo i sprawy wychowawcze;  

14.3.2 posiada uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą; Organizator 
weryfikuje obecność opiekuna podczas odprawy technicznej.  

14.4 Zawodników oraz opiekunów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz stosowania 
środków odurzających w trakcie zawodów. Sędzia główny oraz organizator mają prawo zarządzić 
wobec uczestnika, a uczestnik ma obowiązek poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Jeżeli badanie da wynik pozytywny lub uczestnik odmówi poddania się badaniu, zostaje 
odsunięty od dalszego uczestnictwa w zawodach i zachowanie to podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej.  

14.5 Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych 
telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:  

14.5.1 dla zawodnika - przegrania partii;  

14.5.2 dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju;  

14.6 W przypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania przez zawodnika w trakcie partii z 
elektronicznego urządzenia telekomunikacyjnego sędzia główny zawodów może zarządzić kontrolę 
osobistą oraz kontrolę rzeczy osobistych zawodnika. O kontroli sędzia główny niezwłocznie zawiadamia 
opiekuna zawodnika.  

14.7 Odmowa poddania się lub celowe utrudnianie kontroli osobistej skutkuje odsunięciem zawodnika od 
dalszego uczestnictwa w zawodach i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej jako usiłowanie 
oszustwa zgodnie postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach.  

15 Postanowienia końcowe  

15.1 Organizator jest zobowiązany przedłożyć do publikacji na stronie internetowej PZSzach: 

15.1.1 komunikat organizacyjny - na minimum 30 dni przed rozpoczęciem zawodów,  

15.1.2 listę klubów uprawnionych do wystawienia drużyny - na 14 dni przed rozpoczęciem 
zawodów.  

15.2 Potwierdzenie udziału drużyny w rozgrywkach traktowane jest jako akceptacja postanowień 
niniejszego regulaminu.  

15.3 Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego. 

15.4 Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu należy do Przewodniczącego Komisji 
Młodzieżowej PZSzach lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela, a w razie braku możliwości 
kontaktu – do sędziego głównego.  

15.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają aktualne przepisy FIDE i 
PZSzach.  

15.6 Organizator i PZSzach zastrzegają prawo do nieodpłatnego wykorzystywania w celach informacyjnych 
i promocyjnych zawodów oraz sportu szachowego zdjęć oraz materiałów audiowizualnych 
zrealizowanych podczas turnieju z udziałem uczestników zawodów.  
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15.7 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZSzach, ma charakter 
wieloletni i obowiązuje aż do odwołania. Z dniem tym traci moc obowiązującą regulamin przyjęty 
uchwałą Zarządu nr 54/04/2021 w dniu 20 kwietnia 2021 r. 

 Przewodniczący Komisji Młodzieżowej PZSzach  
 /-/ 
 Marcin Taboła  
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Załącznik nr 1  

  
  
 
 
 
  

  
  
 
 
 
………………………………………………. 

(miejsce, data)  
(pieczątka Klubu)  
  
  
  
  

POTWIERDZENIE UDZIAŁU DRUŻYNY KLUBOWEJ 

w rozgrywkach DMP II Liga Juniorów w roku ……… . 
  
  
Klub (pełna nazwa) :  
  
  
Nazwa drużyny * : 
  
  
Adres, telefon, fax, e-mail : 
  
  
 Nr licencji klubowej PZSzach: 
  
  
*Nazwa drużyny jest to nazwa, która będzie podawana w oficjalnych wynikach i komunikatach. Nazwa powinna 
odzwierciedlać podmiot (klub) który reprezentuje drużyna oraz może zawierać dodatkowo nazwę sponsora.  
  
  
Osoby upoważnione do reprezentowania klubu:  
  
 
 
Imię, nazwisko                                                        stanowisko                                 podpis  
  
 
  
1......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... 
 
  
  
2......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... 
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   Załącznik nr 2  
 .......................................      
 (pieczątka Klubu)    

 LISTA STARTOWA DRUŻYNY KLUBOWEJ    

DO DMP II LIGA JUNIORÓW W ……......... ROKU  
      

 Klub sportowy:      
    

 Adres i telefon:      
    

Kierownik drużyny:  
(imię, nazwisko i telefon)  

    

  
  

  
  

  

PODSTAWOWY SKŁAD DRUŻYNY 

Szachownica  Nazwisko i Imię  ID PZSzach  ID_FIDE  

 

1.   CH-18  ...................................................................................................................................................................................................................   

2.  CH-18  ...................................................................................................................................................................................................................  

3. CH-14  ...................................................................................................................................................................................................................  

4. CH-14  ...................................................................................................................................................................................................................  

5. DZ-18  ...................................................................................................................................................................................................................  

6. DZ-14  ...................................................................................................................................................................................................................  

ZAWODNICY REZERWOWI * 

 

1.  CH-18  ...................................................................................................................................................................................................................  

2.  CH-18  ...................................................................................................................................................................................................................  

1. CH-14  ...................................................................................................................................................................................................................  

2.  CH-14  ...................................................................................................................................................................................................................  

1.  DZ-18  ...................................................................................................................................................................................................................  

2.  DZ-18  ...................................................................................................................................................................................................................  

1.  DZ-14  ...................................................................................................................................................................................................................  

2.  DZ-14  ...................................................................................................................................................................................................................  

 *listę zawodników rezerwowych można rozszerzyć wg potrzeb 
  
 Data zgłoszenia: .................................................................... r.    
Potwierdzamy wpłaty:  
  
1. Składka roczna...................................................................  
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2. Startowe............................................................................  
  
3. Opłata rankingowa..............................................................  
 Podpis zgłaszającego: .................................................  


