REGULAMIN
Indywidualnych Mistrzostw Śląska Juniorów
w Szachach Szybkich na 2020 rok

1. Cel rozgrywek
a) wyłonienie Mistrzów Śląska Juniorów w grupie dziewcząt i chłopców do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18
b) podnoszenie poziomu gry oraz popularyzacja sportu szachowego.
2. Organizator
Śląski Związek Szachowy
3. Termin
12.12.2020 r. – grupy do lat 8, 10, 12
13.12.2020 r. – grupy do lat 14, 16, 18
4. Miejsce
Ustroń Jaszowiec, ul. Turystyczna 6 – Dom Wczasowy Globus
5. Uczestnictwo
Zawodnik zostanie dopuszczony do zawodów po złożeniu oświadczenia o stanie zdrowia i
o przetwarzaniu danych osobowych.
5.1 Prawo gry w mistrzostwach mają juniorzy zarejestrowani w klubach będących członkami ŚLZSzach.
5.2 Kluby nie mogą posiadać zaległości z tytułu opłat regulaminowych wobec ŚLZSzach.
6. System rozgrywek
Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
W następujących przypadkach przewiduje się odstępstwo:
a) przy ilości 11-12 zawodników w grupie system szwajcarski 7 rund;
b) przy ilości 6-10 zawodników w grupie system kołowy;
c) w przypadku mniejszej liczby zawodników system rozgrywek ustali Sędzia Główny w porozumieniu z
Wiceprezesem Zarządu ds. młodzieżowych.
W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest, żeby – jeżeli to możliwe –
zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach (częściowo sztuczne losowanie lub
zamiana kolejności rund).
W przypadkach szczególnych, nie ujętych w niniejszym punkcie decyzję o systemie podejmie Sędzia
Główny w porozumieniu z Wiceprezesem Zarządu ds. młodzieżowych.
Mistrzostwa grane będą zgodnie z przepisami gry FIDE i Kodeksem Szachowym PZSzach, w oddzielnych
dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych:
D8, C8:
roczniki 2012 i młodsze
(do lat 8)
D10, C10: roczniki 2010 i 2011
(do lat 10)
D12, C12: roczniki 2008 i 2009
(do lat 12)
D14, C14: roczniki 2006 i 2007
(do lat 14)
D16, C16: roczniki 2004 i 2005
(do lat 16)
D18, C18: roczniki 2002 i 2003
(do lat 18)
Zawodnicy, którzy w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich 2020 zdobyli więcej niż 50%
punktów mogą zmienić grupę wiekową na wyższą. Dopuszcza się udział dziewcząt w grupach chłopców.
W przypadku niskiej frekwencji w grupach do lat 16 i 18 dopuszcza się połączenia grupy
dziewcząt i chłopców.
7. Tempo gry
10 minut oraz 5 sekund na każde posunięcie od początku partii.
8. Ocena wyników
8.1 W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:
- suma zdobytych punktów;
- wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym rezultacie);
- wartościowanie pełne Buchholza;
- liczba zwycięstw;
- wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.
8.2 W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego, o kolejności miejsc decyduje:
- suma zdobytych punktów;
- punktacja Sonnenborna-Bergera;
- rozszerzony system Koya;
- liczba zwycięstw;
- wynik bezpośredniej partii.

8.3 W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o medalach
mistrzostw Śląska zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez Sędziego Głównego.
Pozostałe miejsca są dzielone.
9. Nagrody i wyróżnienia
Zwycięzcy otrzymują tytuły Mistrzów Śląska. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary i
medale, a za miejsca 1-6 dyplomy.
10.Finansowanie
10.1 Koszty organizacji ponosi organizator.
10.2 Koszty uczestnictwa ponoszą delegujące zawodników kluby, rodzice.
10.3 Opłatę startową w kwocie ustalonej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym ŚLZSzach
na 2020 rok należy wpłacić w terminie podanym w komunikacie organizacyjnym.
11. Zgłoszenia
Zgłoszenia dokonują wyłącznie Kluby zgodnie z komunikatem organizacyjnym.
12.Sędziowanie
12.1 Zawody prowadzi Sędzia Główny posiadający co najmniej klasę państwową, przy pomocy
Sędziów asystentów. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie.
12.2 Od decyzje sędziowskiej podjętej w pierwszej instancji można odwołać się bezpośrednio po
orzeczeniu do drugiej instancji. Decyzje w drugiej instancji muszą zostać ogłoszone przed
kojarzeniem następnej rundy i są ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo zażalenia do
Kolegium Sędziów ŚLZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.
12.3 Sędzia Główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie do
Przewodniczącego Kolegium Sędziów i Wiceprezesa Zarządu ds. młodzieżowych.
Sprawozdanie winno zawierać pełne tabele turniejowe ze ściśle wyznaczonymi miejscami
wszystkich uczestników oraz następującymi danymi: nazwisko i imię, rok urodzenia, klub.
13. Sprawy wychowawcze
13.1 Opiekę wychowawczą nad juniorami podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do
tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów.
13.2 Rodzice, opiekunowie i szkoleniowcy współdziałają z Organizatorem w celu sprawnego i
bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.
13.3 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
rodzicami, opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
13.4 W razie stwierdzenia podejrzenia spożycia przez zawodnika alkoholu organizator oraz Sędzia
Główny mają prawo zażądać, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na obecność alkoholu
w organizmie. Pozytywny wynik lub brak zgody na badanie powodują dyskwalifikację zawodnika.
14. Postanowienie końcowe
14.1 Organizator zawodów publikuje na stronie ŚLZSzach na minimum 2 tygodnie przed zawodami,
stosowny komunikat określający koszty uczestnictwa i komplet ustaleń technicznoorganizacyjnych.
14.2 Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich
ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika. Wszyscy uczestnicy biorą udział w
zawodach na własną odpowiedzialność.
14.3 Zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń
elektronicznych pod rygorem:
- dla zawodników – przegrania partii,
- dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
14.4 Osoby uczestniczące w imprezie sportowej (zawodnicy, opiekunowie, sędziowie) mają
obowiązek zapoznania się z Regulaminem DW Globus w Ustroniu Jaszowiec, który udostępnia
Organizator.
14.5 Wszystkie grupy turniejowe będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
14.6 Sędzia Główny na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki zawodów.
14.7 Prawo ostatecznej interpretacji „Regulaminu...” należy do Wiceprezesa Zarządu ds.
młodzieżowych i Komisji Młodzieżowej ŚLZSzach.
14.8 Powyższy “Regulamin...” umieszczony został na stronie internetowej ŚLZSzach:
www.szs.org.pl
Regulamin został opracowany przez
Wiceprezesa Zarządu ds. młodzieżowych i Komisję Młodzieżową
oraz zatwierdzony przez
Zarząd Śląskiego Związku Szachowego

