Komunikat organizacyjny
Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów
STREFA CENTRALNA
27-28.04.2019
1. Cel zawodów:
− wyłonienie zawodników awansujących do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów,
− wyłonienie Mistrzów i Mistrzyń Juniorów Strefy Centralnej,
− umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież kategorii szachowych,
− popularyzacja szachów dziecięcych w województwie wielkopolskim,
− integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce,
− uczczenie obchodów 100-lecia Akademickiego Związku Sportowego.

2. Organizator:
− Wielkopolski Związek Szachowy,
− Pełnomocnik Strefy Centralnej – Przemysław Lesień,
− AZS Organizacja Środowiskowa w Poznaniu,
− KU AZS Poznań sekcja szachowa.
3. Podział na strefy:
Strefa centralna – Poznań oraz powiaty poznański i śremski.

4. Termin i miejsce:
Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów zostaną przeprowadzone:
- w dniach 27-28.04.2019 roku, grupy C11, D11, C13, D13, C15, D15, C17, D17;
- w dniu 28.04.2019 roku, grupy C9, D9.
Miejsce imprezy: Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2 w
Poznaniu, sale 51/53.

Zapisy:
- przez Internet na stronie turnieju w chessmanager do 26.04.2019r.
- na miejscu przed rozpoczęciem turnieju do godz. 8.30

Odprawa techniczna:
- godz. 8.45 w dniu 27.04.2019r., grupy C11, D11, C13, D13, C15, D15, C17, D17;
- godz. 8.45 w dniu 28.04.2019r., grupy C9, D9.

Rundy:
- grupy C11, D11, C13, D13, C15, D15, C17, D17 – 27/28.04.2019r.;
I i V runda o godz. 9.00, kolejne po zakończeniu poprzedniej,
27.04 zostaną rozegrane 4 rundy,
28.04 zostaną rozegrane 3 rundy,
30 minutowa przerwa obiadowa po dwóch rundach, ok. 13.00-13.30
- grupy C9, D9 - 28.04.2019r.
I runda o godz. 9.00, kolejne po zakończeniu poprzedniej,
28.04 zostanie rozegrane 7 rund,
30 minutowa przerwa obiadowa po czterech rundach, ok. 13.00-13.30

Zakończenie 28.04.2019r. o godz. 16.00

5. Zalecany system rozgrywek:
W zależności od ilości uczestniczących zawodników zostanie zastosowany system
"każdy z każdym" lub szwajcarski na dystansie 7 rund.
Zalecane tempo gry oraz ilość rund - umożliwiające zdobycie kategorii szachowych,
w grupach C9, D9 - 30 minut na partię dla zawodnika, w grupach C11, D11, C13,
D13, C15, D15, C17, D17 - 1 godz. na partię dla zawodnika.
Łączenie grup w przypadku małej liczby startujących w danej grupie nie jest
zalecane, jeżeli jednak w danej grupie wystartuje poniżej 6 zawodników, grupa
zostanie połączona z inną taką samą grupą wiekową (chłopcy-dziewczynki) z
zachowaniem oddzielnej klasyfikacji dla każdej z grup.
Turniej odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych, oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców:
C9 / D9, rocznik 2010 i młodsi,
C11 / D11, roczniki 2008-2009,
C13 / D13, roczniki 2006-2007,
C15 / D15, roczniki 2004-2005,
C17 / D17, roczniki 2002-2003.

Zawodnicy nie posiadający uprawnień do startu bezpośrednio w Mistrzostwach
Wielkopolski Juniorów nie mają prawa startować w kategorii innej niż to wynika z ich
daty urodzenia.

6. Uczestnictwo
Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy zrzeszeni w klubach deklarujących
przynależność do Wielkopolskiego Związku Szachowego.
Zapisy w Internecie przez chessmanager do 26.04.2019r. lub na miejscu do godz.
8.30 przed rozpoczęciem turnieju.
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy nie zrzeszeni, którzy zgłoszą się do
zawodów w terminie do 26 kwietnia 2019 roku – turnieje umieszczone na
chessmanagerze. Istnieje również możliwość zapisania zawodnika podając dane
osobowe w tym wiek i kategorię na adres e-mail: p.lesien@wzszach.poznan.pl lub
sędziego głównego, które spełniają kryteria wiekowe i opłacą później wpisowe na
miejscu.
Kategorie szachowe, zdobyte przez zawodników nie zrzeszonych, pozostają w
zawieszeniu do czasu uzyskania przez nich przynależności klubowej.

7. Wpisowe
Wysokość wpisowego do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów jest ustalana
przez pełnomocników WZSzach na podstawie aktualnego KOF/2019 i wynosi: 20 zł.
Sposób wpłacania wpisowego określa pełnomocnik strefy – gotówka w dniu
zawodów.
Wpisowe w całości przeznaczone jest na fundusz nagród oraz na koszty
organizacyjne.
8. Nagrody i wyróżnienia
Zawodnicy w grupach C9, D9, C11 i D11 zajmujący miejsca 1-8 w każdej grupie
wiekowej uzyskują awans do Finałów, w przypadku gdy grupa liczy powyżej 20 osób
awans uzyskuje 10 zawodników.
Zawodnicy w grupach C13, D13, C15, D15, C17 i D17 zajmujący miejsca 1-6 w
każdej grupie wiekowej uzyskują awans do Finałów, w przypadku gdy grupa liczy
powyżej 20 osób awans uzyskuje 8 zawodników.

Miejsc awansujących nie blokują finaliści MPJ w szachach standardowych z roku
poprzedniego i członkowie kadry WZSzach, którzy mają prawo bezpośredniej gry w
finałach Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików.
Lista osób uprawnionych do gry bezpośrednio w finałach zostanie opublikowana
przez Wiceprezesa WZSzach ds. Młodzieży i Szkolenia na minimum 14 dni przed
rozpoczęciem pierwszego półfinału, (zgodnie z kalendarzem WZzach).
Zawodnicy zajmujący miejsca I-III otrzymują puchary, medale i dyplomy, a
uzyskujący awans dyplomy. Organizator może ufundować nagrody rzeczowe w
zależności od możliwości finansowych.
9. Sędziowanie
Sędziami zawodów mogą być tylko sędziowie posiadający aktualną licencję
sędziowską, sędzia główny minimum I klasę sędziowską przy pomocy sędziów
asystentów, (rundowych).
Od decyzji Sędziego Rundowego można odwołać się do Sędziego Głównego.
Podczas zawodów decyzja Sędziego Głównego jest nieodwołalna.
Ewentualne zażalenia można składać w terminie do 3 dni po zawodach na ręce
Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSzach z odpisem do Wiceprezesa
WZSzach ds. Młodzieży i Szkolenia oraz Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej.
Do zażalenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty kaucji w wysokości 50zł.
Sędzia główny ma obowiązek złożyć sprawozdanie sędziowskie w formie
elektronicznej w terminie 7 dni od zakończenia turnieju, zgodnie z wymogami
WZSzach na adres zarzad@wzszach.poznan.pl i kolegium@wzszach.poznan.pl .

10. Koszty
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy bądź delegujące ich kluby.
11. Uwagi końcowe
Do startu w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski Juniorów nie jest wymagane
posiadanie licencji szachowej.

Zawodnik nie startujący w Półfinałach może być dopuszczony do Finału Mistrzostw
Wielkopolski jedynie w przypadku choroby bądź innych udokumentowanych ważnych
przyczyn rodzinnych, zgłaszając pisemne usprawiedliwienie do Wiceprezesa ds.
Młodzieży i Szkolenia oraz Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej najpóźniej w
dniu rozpoczęcia Półfinałów MWJ.
Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice względnie opiekunowie
klubowi. Do turnieju nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna.
Za zdolność zdrowotną oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest
zawodnik, klub lub rodzice.
Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż
15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gry włączonych 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.
W sprawach nie ujętych niniejszym Komunikatem decyduje sędzia główny.
W turnieju obowiązuje aktualny Kodeks Szachowy oraz przepisy FIDE.

12. Inne
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja Regulaminu Półfinału
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików i komunikatu organizacyjnego oraz
upoważnia organizatora, sędziego do przetwarzania danych osobowy oraz wizerunku
zawodników.
Przygotował:

Członek Zarządu WZSzach
Przewodniczący Komisji Młodzieżowej
Pełnomocnik Zarządu WZSzach w Strefie Centralnej
Przemysław Lesień
Zatwierdził:
Wiceprezes Zarządu WZSzach
ds. Młodzieży i Szkolenia
Szymon Pieczewski

