
R E G U L A M I N

Eliminacje Strefowe KP-PO do Finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików
na rok 2015

1. Cele:
 Wyłonienie mistrzów makroregionu w grupach do lat 9, 11, 13 na 2014 rok.
 Wyłonienie zawodników w poszczególnych grupach wiekowych kwalifikujących się do 

finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików do lat 9, 11 i 13.

2. Organizator:
 Organizatorem mistrzostw jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.
 Kierownik mistrzostw: Paweł Jaroch – 692 244 586, paweljaroch84@gmail.com.

3. Termin i miejsce zawodów:
 27.09-04.10 2014 r. Dworek Gozdawa k/Mogilna (http://www.gozdawa.pl/)

4. System rozgrywek:
 Eliminacje zostaną rozegrane oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych

do 9, 11 oraz 13 lat zgodnie z „Wytycznymi w sprawie organizacji i przebiegu w roku 
2014 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu 
międzywojewódzkim i wojewódzkim”.

 Eliminacje strefowe rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund, 
przy minimum 13 startujących. W przypadku, gdy zgłosi się 10 lub mniej zawodników 
obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Dla 11 i 12 system gry ustala sędzia główny.

 Tempo gry dla wszystkich wynosi 90 minut + 30 sekund za każde posunięcie od 
początku partii.

 W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest by, jeżeli to 
możliwe, zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach 
(częściowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejności rund).

 Obowiązują aktualne Przepisy Gry Fide.
 Obowiązuje zapis do końca partii.
 W Eliminacjach Strefowych obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem

40 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, 
któremu zaproponowano remis przed 40 posunięciem czarnych powinien przywołać 
sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

 Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 
minut od momentu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

5. Ocena wyników:
a) W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:

suma zdobytych punktów, wartościowanie średnie Buchholza, wartościowanie pełne
Buchholza, ilość zwycięstw, wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi
zawodnikami, ranking średni przeciwników.

b) W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego, o kolejności miejsc decyduje:
ilość zdobytych punktów, punktacja Sonnenborna-Bergera, rozszerzony system Koyi, liczba 

zwycięstw, wynik bezpośredniej partii.
c) W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do 

rozgrywek finałowych zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sędziego 
głównego; inne lokaty będą dzielone.
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6. Uprawnienia do startu:
 Prawo startu w eliminacjach strefowych mają obywatele polscy (oraz obywatele państw
UE zamieszkujący w Polsce) zgłoszeni przez WZSzach. na podstawie mistrzostw wojewódzkich,
lub innych systemów kwalifikacji,
 Dodatkowe miejsca w rozgrywkach mają zawodnicy, którzy w bieżącym roku w finałach 

uzyskali co najmniej 50% punktów (starszy rocznik) lub 40% punktów (młodszy 
rocznik),

 Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w 
eliminacjach strefowych oraz PMPJ przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na 
rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o 1 miejsce) i awans do 
finału musi sobie ponownie wywalczyć,

 Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną 
legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie ważnej licencji 
zawodniczej PZSzach.

7. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia do konkretnych grup należy dokonywać najpóźniej do dnia

19 września 2014 przed zawodami na właściwy adres na stronie serwisu 
turniejowego: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_1935/.

 W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, klub, datę urodzenia, kat. szachową i nr 
licencji. Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie przy kwaterowaniu.

 Osoby niezweryfikowane do godziny 20:00 w dniu 27.09.2014 r. będą mogły zagrać   
dopiero     od drugiej rundy.

 W przypadkach losowych weryfikacji można dokonać telefonicznie pod numerem 
sędziego głównego: 692 244 586.

 Rezerwacje pobytu (zakwaterowanie i wyżywienia) należy dokonywać wyłącznie na 
adres: paweljaroch84@gmail.com.

8. Terminarz rozgrywek:
27.09. 2014 r.     godz. 15.00 – 19.00 – przyjazdy uczestników, weryfikacja
27.09. 2014 r.     godz. 18.00 – 19.00 – kolacja
27.09. 2014 r.     godz. 20.00 – odprawa techniczna
28.09. 2014 r.     godz. 09.15 – otwarcie
28.09. 2014r.      godz. 09.30 – I runda
29.09. 2014 r.     godz. 09.00 – II runda, godz. 15.00 III runda
30.09. 2014 r.     godz. 09.00 – IV runda
01.10. 2014 r.     godz. 09.00 – V runda, godz. 15.00 VI runda
02.10. 2014 r.     godz. 09.00 – VII runda, 15:30 Western City
03.10. 2014 r.     godz. 09.00 – VIII runda
04.10. 2014 r.     godz. 09.00 – IX runda, ceremonia zakończenia godz. 13.30

Dzieci, rodzice i opiekunowie zameldowani w ośrodku będą mogli bezpłatnie korzystać z 
następujących atrakcji:
- basen kryty
- hala sportowa
- boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej
- kort tenisowy
- dostęp do internetu
- pakiet miasteczka Western City (strzelanie z łuku, przejażdżka bryczką, konno w 
siodle, skoki na euro-bungee, zjazd linowy, przejażdżka pociągiem linowym po okolicy, 
grill z kiełbaskami, dyskoteka (osoby spoza ośrodka – 20 zł)

2/3

mailto:paweljaroch84@gmail.com
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_1935/


9. Finansowanie:
 Koszty uczestnictwa w mistrzostwach ponoszą zawodnicy lub delegujące je kluby,
 Łączna opłata za zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 27.09.2014 r. do 

obiadu w dniu 4.10.2014 r. wynosi 7 x 70 zł = 490 zł.
 Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie będą przyjmowane wyłącznie na 

miejscu (rachunki wystawia ośrodek).
 Wpisowe do wszystkich grup wynosi 50 zł. Do wpisowego należy doliczyć opłatę 

klasyfikacyjno-rankingową w wysokości 20 zł.
 Zgłoszenie przesłane po terminie będzie odnotowane na liście startowej i pociąga za 

sobą wzrost wpisowego o 50%.
Wpisowe i opłatę rankingową należy wpłacać do dnia 19.09.2014 na konto:

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

z dopiskiem: makroregion 2014 oraz kogo opłata dotyczy.

10. Nagrody:
 Medale i puchary za miejsca I-III.
 Nagrody, upominki i dyplomy za miejsca I-VI.
 Awans do finałów uzyskuje po 4 najlepszych zawodników w grupach do lat 11, 13 a do 

lat 9 awansuje po 6 najlepszych zawodników.

11. Sędziowanie:
 Turniej prowadzą licencjonowani sędziowie. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma

prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego, którego decyzje w 
trakcie trwania turnieju są ostateczne. Decyzję sędziego głównego można zaskarżyć do 
PZSzach w ciągu dwóch dni od zakończenia zawodów.

 Sędzią głównym zawodów będzie FA Paweł Jaroch.

12. Sprawy organizacyjne:
 Sprzęt do gry zapewnia organizator.
 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.

 Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry 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.

 Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub
delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

 Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów.
 Opiekę podczas zawodów (poza salą turniejową) zapewniają jednostki delegujące lub 

rodzice.
 W sprawach nieujętych Regulaminem obowiązują „Wytyczne w sprawie organizacji i 

przebiegu w roku 2014 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na 
szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim”.
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