REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI
W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
przyjęty w dn. 03 marca 2018 uchwałą Nr 18/03/2018
ze zmianami przyjętymi w dn. 10 kwietnia 2019 uchwałą Nr 31/04/2019
tekst ujednolicony

I. CELE
1.1 Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski w Szachach Błyskawicznych.
1.2 Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce.
II. ORGANIZATOR
2.1 Organizatorzy są wyłaniani w konkursie ofert.
III. TERMIN I MIEJSCE
3.1 Miejsce i dokładny termin zawodów będą określone w kalendarzu imprez PZSzach.
IV. UCZESTNICTWO
4.1 Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie lub POL
na liście rankingowej FIDE).
V. ZGŁOSZENIA
5.1

Zawodnicy

dokonują

zgłoszenia

udziału

na

adres

elektroniczny

organizatora

w

nieprzekraczalnym terminie do 8 dni przed dniem pierwszej rundy.
5.2 Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat: startowej, organizacyjnej.
5.3 Organizator może dopuścić zawodników zgłoszonych po terminie określonym w punkcie
5.1., o ile dokonają oni dodatkowej opłaty na rzecz organizatora, równej opłacie
organizacyjnej.
5.4 W przypadku wycofania się z zawodów po uprzednim potwierdzeniu udziału, poniesione już
opłaty, wymienione w punktach: 5.2. i 5.3., przepadają.
5.5 Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na Odprawie Technicznej.
5.6 Zawodnicy nieobecni na Odprawie Technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie
zostaną dopuszczeni do zawodów.
VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
6.1 Zawody, w zależności od liczby uczestników, rozgrywane są:
6.1.1 Systemem kołowym, przy uczestnictwie do 16 zawodników,

6.1.2 Systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund, przy uczestnictwie 17-25 zawodników,
6.1.3 Systemem szwajcarskim na dystansie 13 rund, przy uczestnictwie 26-29 zawodników,
6.1.4.Systemem szwajcarskim na dystansie 15 rund, przy uczestnictwie > 29 zawodników.
6.2 Tempo gry: 3 minuty na partię dla zawodnika z dodawaniem 2 sekund za każde posunięcie.
6.3 Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
VII. OCENA WYNIKÓW
7.1 Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
7.1.1 W turnieju kołowym:
7.1.1.1 Suma zdobytych punktów,
7.1.1.2 System Sonneborna-Bergera,
7.1.1.3. Rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej),
7.1.1.4 Wyniki bezpośrednich partii,
7.1.1.5 Liczba zwycięstw,
7.1.1.6 Losowanie.
7.1.2 W turnieju szwajcarskim:
7.1.2.1 Suma zdobytych punktów,
7.1.2.2 Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych),
7.1.2.3 Wartościowanie pełne Buchholza,
7.1.2.4 Liczba zwycięstw,
7.1.2.5 Liczba partii czarnymi,
7.1.2.6 Losowanie.
7.2

W przypadku zdobycia największej liczby punktów przez więcej niż jednego zawodnika,
zarządza się dogrywkę.

7.3

W dogrywce gra tylko dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników mecz i rewanż.

7.4

Pierwszą partię dogrywki białymi gra zawodnik wyżej sklasyfikowany.

7.5

W przypadku remisu w dogrywce o kolejności końcowej decyduje klasyfikacja po turnieju
zasadniczym.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
8.1

Zwycięzca otrzymuje tytuł Indywidualnego Mistrza Polski w Szachach Błyskawicznych.

8.2

Trzech najlepszych zawodników otrzymuje medale Indywidualnych Mistrzostw Polski w
Szachach Błyskawicznych.

8.3

Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.

IX. FINSOWANIE
9.1 Koszty organizacji ponosi organizator.
9.2 Uczestnicy biorą udział w zawodach na koszt delegujących klubów, sponsorów lub własny.
X. SĘDZIOWANIE
10.1 Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający co najmniej klasę państwową, z pomocą
sędziów asystentów.
10.2 Wszyscy sędziowie muszą posiadać licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną roczną opłatę
uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.
10.3 Sędziego

głównego

wyznacza

Kolegium

Sędziów

Polskiego

Związku

Szachowego.

Organizator może zaproponować kandydata, przy zachowaniu wymagań określonych w
pkt. 10.1 i 10.2.
10.4 Sędziów asystentów wyznacza Organizator, w porozumieniu z sędzią głównym.
10.5 Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do
sędziego głównego.
10.6 Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1 Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach
Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem.
Komunikat Organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie
po uzyskaniu akceptacji wiceprezesa ds. sportu wyczynowego
11.2 Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie
elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.
11.3 Prawo

ostatecznej

interpretacji

Regulaminu

należy

do

wiceprezesa

ds.

wyczynowego PZSzach, a w czasie zawodów do sędziego głównego.

Wiceprezes ds Sportu Wyczynowego
(-)
Łukasz Turlej

sportu

