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REGULAMIN ROZGRYWEK na 2019 rok 
IV  Liga  Szachowa Seniorów 

Terminy zjazdów: 
PROPONOWANE TERMINY ZJAZDÓW: 

13.10.2019 r. * 20.10.2019 r. * 17.11.2019 r. * 01.12.2019 r. 
 

1. System rozgrywek IV Ligi Podkarpackiej Seniorów 2019 r. 

Rozgrywki IV Ligi Podkarpackiej Seniorów na rok 2019 rozegrane zostaną w dwóch grupach 
rozgrywkowych, w każdej po 10 drużyn, systemem kołowym na dystansie 9 rund. 
Warunkiem udziału drużyny (lub drużyn) danego klubu jest potwierdzenie udziału do dnia 18.08.2019 r., 
opłacenie wpisowego i opłaty klasyfikacyjno-rankingowej za skład podstawowy do dnia 25.08.2019 r., 
oraz zgłoszenie imienne do rozgrywek na Załączniku nr 1 do dnia 29.09.2019 r. 

2. Skład drużyny i przepisy techniczne. 
2.1 Drużyna składa się z 4 zawodników i 1 zawodniczki grającej na 5 szachownicy. 
2.2 Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek rezerwowych. 
2.3 W trakcie rozgrywek można zgłosić zawodników (zawodniczki) z licencją jako kolejnych zawodników 

(zawodniczki) rezerwowych. Zawodnik uzyskuje prawo gry po dokonaniu opłaty rankingowej 
i akceptacji przez sędziego głównego. 

2.4 Kolejność zawodników podana w składzie przed zawodami, nie może ulec zmianie w czasie 
mistrzostw. 

2.5 Zawodniczka może być zgłoszona na dowolnej szachownicy męskiej bez prawa gry na szachownicy 
kobiecej. Zawodniczka zgłoszona na szachownicy kobiecej może grać na szachownicy męskiej, 
z zachowaniem systemu „drabinkowego”, z prawem powrotu na szachownicę kobiecą. 

2.6 Walkowery. Drużyna może oddać partię walkowerem tylko na szachownicy kobiecej lub na ostatniej 
(ostatnich) szachownicy męskiej. Zawodnik zgłoszony do protokołu meczowego na szachownicy 
męskiej 1-3 musi obowiązkowo stawić się do gry najpóźniej 30 min. od czasu rozpoczęcia rundy. Nie 
stawienie się do gry skutkuje oddaniem walkowera w tej partii i na szachownicach dalszych, aż do 
szachownicy nr 4. 
Przykład: Zawodnik Kowalski został zgłoszony na szachownicy nr 2 i w ciągu 30 minut od rozpoczęcia 
rundy nie stawił się do gry. Zawodnik Kowalski przegrywa partię walkowerem a sędzia weryfikuje 
wyniki na szachownicy nr 3 i nr 4 jako przegrane walkowerem tej drużyny której zawodnik nie stawił 
się do gry na szachownicy nr 2. 

2.7 Skład drużyny na mecz należy zgłosić sędziemu najpóźniej na 15 minut przed rundą. 
2.8 Zawodnik, który w ostatnich rozgrywkach ligowych grał w wyższej lidze i rozegrał więcej niż trzy 

partie nie ma prawa występów w IV Lidze Podkarpackiej Seniorów (ostatnie rozgrywki ligowe to: 
Ekstraliga 2019, I Liga 2019, II Liga 2019, III Liga 2019 - w kat. seniorów) - punkt ten nie dotyczy 
zawodników III Ligi Podkarpackiej Seniorów, których drużyna spadła do IV Ligi Podkarpackiej 
Seniorów 2019 r. 
Zawodniczki, które brały udział w rozgrywkach wyższej ligi seniorów w 2019 r. i rozegrały na 
szachownicy kobiecej więcej niż trzy partie nie mają prawa występu na szachownicy kobiecej, 
ale zachowują prawo gry na szachownicach męskich w IV Lidze Podkarpackiej Seniorów 2019 r. 

2.9 W drużynie mogą występować tylko zawodnicy potwierdzeni do danego klubu. 
2.10 Zawodnicy grający w IV Lidze Podkarpackiej Seniorów 2019 r. mają obowiązek posiadania licencji. 



2.11  Zawodnika, który nie posiada licencji nie można umieścić w zgłoszeniu imiennym i taki  
zawodnik nie ma prawa gry w IV Lidze Podkarpackiej Seniorów 2019 r. 

 
3 Uprawnione drużyny do uczestnictwa w IV Lidze Podkarpackiej Seniorów 2019. 

Lp Drużyna Uwagi 
1 MKS POLONIA Przemyśl Spadek III Liga 
2 UKS SP1 Leżajsk Spadek III Liga 
3 TSz SKOCZEK II Sędziszów Młp. IV Liga – 4 miejsce – Grupa A 
4 RzKSz II Rzeszów IV Liga – 5 miejsce – Grupa A 
5 UKS ORLIK Rudnik nad Sanem IV Liga – 6 miejsce – Grupa A 
6 UKS SP1 II Leżajsk IV Liga – 7 miejsce – Grupa A 
7 KSz GAMBIT Przeworsk IV Liga – 8 miejsce – Grupa A 
8 LKS SANOVIA Lesko IV Liga – 2 miejsce – Grupa B 
9 LKS Kosienice IV Liga – 3 miejsce – Grupa B 
10 Stowarzyszenie Nasz Rymanów IV Liga – 4 miejsce – Grupa B 
11 LUKS BURZA Rogi IV Liga – 5 miejsce – Grupa B 
12 GKSz HETMAN II Pilzno IV Liga – 6 miejsce – Grupa B 
13 KS KOMUNALNI Sanok IV Liga – 7 miejsce – Grupa B 
14 KS KOMUNALNI II Sanok IV Liga – 8 miejsce – Grupa B 
15 TSz / KSz "BYSTROVIA" II Bystrowice Awans V Liga – grupa A 
16 LKS Kańczuga Awans V Liga – grupa A 
17 GKS SZACH-MAT Wiśniowa Awans V Liga – grupa B 
18 LKS PARNAS II Stara Wieś Awans V Liga – grupa B 
19 TSz SKOCZEK III Sędziszów Młp. 

lub LKS MECHANIZATOR Ustrzyki Dln. 
Awans V Liga lub Spadek III Liga 

20 UKS REKORD Iwla 
lub MKSz GRYF II Dębica 

Awans V Liga lub Spadek III Liga 

Skład drużyn do 20 zostanie uzupełniony po rozgrywkach II Ligi Szachowej Seniorów 2019 r. 
przez drużyny, która dodatkowo spadną z III Ligi Podkarpackiej 2019 r. zgodnie z 

regulaminem III Ligi 2019 lub przez drużyny z V Ligi Podkarpackiej Seniorów z 2019 r. 
UWAGA!!! W rozgrywkach IV Ligi Podkarpackiej Seniorów na rok 2019, udziału nie mogą 
brać kluby, które mają zaległości w stosunku do Podkarpackiego Związku Szachowego. 

 
4 Kapitan drużyny. 

4.1 Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub. 
4.2 W czasie gry zawodnik ma prawo, w obecności sędziego, zapytać kapitana czy może przyjąć 

propozycję remisu. Kapitan odpowiada „tak” lub „nie”. Kapitan w obecności sędziego może 
powiedzieć zawodnikowi, aby zaproponował remis. 

5 Punktacja i ocena wyników. 
5.1 Punkty meczowe: za wygrany mecz – 2, za remis – 1, za przegrany mecz – 0. 
5.2 Punkty małe – zdobyte w poszczególnych partiach – wygrana 1 punkt, remis 0,5 punktu, 

przegrana 0. 
5.3 Kolejność miejsc ustala się wg następujących kryteriów: 

• liczba punktów meczowych, 
• liczba punktów małych, 
• bezpośredni mecz, 
• punktacja Bergera dla systemu kołowego, 
• wynik na pierwszej i kolejno dalszych szachownicach. 

5.4 O kolejności miejsc na szachownicach decyduje: 
• liczba punktów (zawodnika ocenia się na szachownicy na której rozegrał ponad 50% partii), 
• wynik procentowy, przy równej liczbie punktów, 

• miejsce drużyny. 
6 Tempo gry: 60’+30’’ za każde posunięcie dla każdego zawodnika (obowiązuje zapis partii). 
7 Sprzęt szachowy. 

Gospodarz danego turnieju zabezpiecza sprzęt szachowy (szachy, zegary, zapisy partii). 



8. Inne 
Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 30 minut 
w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. DMP IV Liga 
Podkarpacka Seniorów na 2019r. podlega ocenie rankingowej FIDE w szachach standardowych. 

9. Terminarz IV Ligi Podkarpackiej Seniorów 2019 
IV Liga Podkarpacka 2019r. rozegrana zostanie w 4 zjazdach. 
Zjazd 1 – 3 mecze; zjazd 2, 3 i 4 – po 2 mecze. 
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 13.10.2019r., godz. 845. 
Runda I rozpoczyna się w niedzielę (13.10.2019r.) o godz. 900, natomiast rundy IV, VI, VIII 
rozpoczynają się w niedzielę o godz. 1000. 
Szczegółowy terminarz i miejsca rozgrywek zostaną podane przez sędziego głównego w 
komunikacie sędziowskim nr 2 po potwierdzeniu uczestnictwa uprawnionych drużyn 
w rozgrywkach IV Ligi i po zakończeniu rozgrywek II Ligi Seniorów 2019 r. 

10. Finansowanie. 
Wpisowe do DMP IV Liga Podkarpacka Seniorów wynosi 200 zł. (od drużyny) 
Jeżeli drużyna odda walkowerem co najmniej jedną partię, dokonuje opłaty regulaminowej w wysokości 
100 zł na konto Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie w terminie 7 dni od dnia w którym 
nastąpiło oddanie partii walkowerem. Drużyna, która nie wpłaci w terminie opłaty regulaminowej nie 
zostanie dopuszczona do rozgrywek na 2020 r. (karencja 1 rok) i może przystąpić do rozgrywek V ligi na 
2021 r. po opłaceniu podwójnego wpisowego. 
Wpisowe należy wpłacić na konto PkZSzach. lub gotówką do dnia 25.08.2019 r.: tj. wraz 
z potwierdzeniem uczestnictwa. Brak terminowej opłaty wpisowego lub terminowego zgłoszenia 
imiennego drużyny powoduje wzrost wpisowego o 50%. Wpłacone wpisowe w przypadku rezygnacji 
z uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nr konta: 93 1130 1105 0005 2122 4820 0001 
W turniejach z cyklu Drużynowych Mistrzostw Polski obowiązuje opłata rankingowa – 20 zł, 
od każdego zawodnika grającego. Opłatę rankingową należy uiścić na konto PkZSzach w Rzeszowie 
lub gotówką do dnia 25.08.2019 r. za skład podstawowy oraz do 3 dni od zakończenia IV Ligi 
Podkarpackiej Seniorów na rok 2019, tj. do 04.12.2019 r. za zawodników rezerwowych. 

11. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenie drużyny należy przesłać do dnia 18.08.2019r. na adres sędziego głównego 
Macieja Woźniaka maciej.wozniak@wesolaszachownica.pl podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania klubu. 
Brak zgłoszenia drużyny w podanym terminie skutkuje spadkiem do V Ligi Podkarpackiej 
Seniorów na 2020 r. 
Zgłoszenia imienne należy przesłać na adres sędziego głównego Macieja Woźniaka 
maciej.wozniak@wesolaszachownica.pl  na załączniku nr 1 do dnia 29.09.2019 r. 
Podkarpacki Związek Szachowy zleci organizację zjazdów IV Ligi Podkarpackiej Seniorów na 2019r. 
po rozpatrzeniu ofert. Chętne kluby proszone są o przesłanie oferty organizacji zjazdu (powinna 
zawierać informację: którego zjazdu dotyczy, dokładny adres sali gry, czy występuje dodatkowa 
odpłatność za salę gry, co oferuje organizator: kawa, herbata, napoje, poczęstunek itp.) na adres 
sędziego głównego:  maciej.wozniak@wesolaszachownica.pl  do dnia 25.08.2019 r. 
Organizator zjazdu otrzymuje dofinansowanie z PkZSzach. w Rzeszowie na pokrycie części kosztów 
organizacyjnych (kawa, herbata, napoje) po przedłożeniu faktury nie przekraczającej 100 zł. 

 
12. Nagrody (awans, spadek) 

Za I miejsce w grupie drużyna otrzymuje tytuł Mistrza IV Ligi Podkarpackiej Seniorów i puchar. 
Za II i III miejsce - puchar. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy. 
Najlepsi na poszczególnych szachownicach otrzymają puchary i dyplomy. 
Opłata regulaminowa zasili pulę nagród dla najlepszych zawodników na poszczególnych 
szachownicach. 

Do III Ligi Podkarpackiej Seniorów na 2020 r. awansują drużyny, które zajmą 
I miejsca w grupie A i B. 
W przypadku rezygnacji uprawnionej drużyny trzecioligowej, po rozegraniu meczu barażowego spośród 
drużyn, które zajmą II miejsca w grupy A i B, awans uzyska drużyna zwycięska. W przypadku 
potwierdzenia udziału w barażu tylko jednej z drużyn z II miejsca, uzyskuje ona bezpośredni awans. 



W przypadku nie potwierdzenia udziału w barażu żadnej drużyny z II miejsca, baraż zostanie rozegrany 
pomiędzy drużynami z III miejsca itd. 
Dwie ostatnie drużyny z każdej grupy spadną do V Ligi Podkarpackiej Seniorów na 2020 r. 

 
13. Sędziowanie. 

Sędzią Głównym IV Ligi Podkarpackiej Seniorów na 2019 r. będzie Maciej Woźniak – sędzia klasy 
państwowej. 
Każdy Gospodarz zjazdu ma prawo zgłosić sędziego asystenta, chcącego sprawdzić i pogłębić swoją 
wiedzę podczas rozgrywek IV Ligi Podkarpackiej Seniorów na 2019 r. 
Asystenci sędziego głównego wydają decyzję w czasie trwania meczów. Od ich orzeczeń przysługuje 
odwołanie do sędziego głównego przed zakończeniem meczu. 
Decyzje sędziego głównego są ostateczne podczas trwania zawodów. Odwołanie od nich można składać do 
3 dni po zawodach do Zarządu PkZSzach w sprawach regulaminowych oraz do Kolegium Sędziów 
PkZSzach w sprawach przepisów gry. 

14. Postanowienia końcowe. 
Regulamin rozgrywek został zatwierdzony przez Zarząd Podkarpackiego Związku Szachowego 
w dniu 03.07.2019 r. 
Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego z dnia 1 stycznia 2018 r. 
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie. 
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (lub kluby). 

 
Za Zarząd PkZSzach 

            /-/ Paweł Zaskalski 

 


