WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 2022 w relacji klubowej
SZACHY KLASYCZNE I SZYBKIE
1. Organizator
Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim
Związkiem Szachowym.
Warszawska Olimpiada Młodzieży finansowana jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

•
•

2. Cel turnieju:
Propagowanie i rozwój królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży;
coroczne współzawodnictwo, umożliwiające dokonywanie analizy pracy w
poszczególnych klubach i dzielnicach Warszawy.
3. Miejsce i termin:

Hotel Courtyard By Marriott Warsaw Airport, ul. Żwirki i Wigury 1 J, Warszawa 00-906
(https://www.warszawacourtyard.pl).
Szachy klasyczne

Szachy szybkie

28 maja 2022

29 maja 2022

4 czerwca 2022

9:30 – publikacja kojarzeń

9:30 – rundy V - VII

9:30 – publikacja kojarzeń

9:50 – rozpoczęcie

9:50 – rozpoczęcie

10:00 – rundy I – IV

10:00 – rundy I – VII
Zakończenie bezpośrednio Zakończenie bezpośrednio
po ostatniej rundzie.
po ostatniej rundzie.

Kolejne rundy będą się rozpoczynać bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii poprzedniej rundy.

4. Warunki uczestnictwa:
W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie zawodnicy klubów zarejestrowanych na terenie m.st.
Warszawy.
Klub reprezentowany przez zawodnika nie może zalegać z opłatami członkowskimi wynikającymi z KOF
PZSzach oraz KOF MZSzach za rok poprzedzający (2021).
Każdy zawodnik uczestniczący w WOM musi posiadać licencję sportową PZSzach.
Osoby, które nie posiadają licencji, mogą składać wnioski o przyznanie licencji do Mazowieckiego Związku
Szachowego najpóźniej tydzień przed zawodami.
W przypadku losowym uniemożliwiającym dotarcie na I rundę, fakt ten należy zgłosić najpóźniej do
godziny 9:15 sędziemu głównemu – w takim przypadku zawodnik zostanie wycofany jedynie z pierwszej
rundy i rozpocznie rozgrywki od 2. rundy.
Uczestnictwo w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży jest bezpłatne.

5. Zgłoszenia
Termin zgłoszeń do turniejów szachów klasycznych – 23 maja 2022r.
Termin zgłoszeń do turniejów szachów szybkich – 31 maja 2022r.
Zapisy do WOM przyjmowane będą poprzez formularze zgłoszeń na stronach programu chessarbiter –
w razie problemów pod adresem mailowym: wom@mzszach.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i
nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu.
Lista zgłoszonych do zawodów i ewentualne uwagi będą publikowane na bieżąco przez sędziego WOM w
plikach turniejowych: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_1845/.
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Termin zgłoszeń wynika z konieczności zabezpieczenia konkretnej ilości sprzętu, stołów, krzeseł do
przygotowania sali. Prosimy o uszanowanie starań organizatorów i podanego, nieprzekraczalnego terminu
zgłoszeń.
Ewentualną rezygnację z udziału w WOM należy zgłosić na adres: wom@mzszach.pl (w dniu zawodów
smsem do godz. 9:15 do sędziego głównego: 691 6 23456).

6.Tempo gry
Tempo gry w turnieju szachów klasycznych: 55 minut na partię dla zawodnika + 5 sekundowy
bonus za każde wykonane posunięcie.
Tempo gry w turnieju szachów szybkich: 12 minut na partię dla zawodnika + 3 sekundowy
bonus za każde wykonane posunięcie.
7.System rozgrywek
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. W przypadku małej
liczby uczestników, o systemie decyduje sędzia główny.
Rozgrywki prowadzone będą oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w następujących grupach wiekowych:

•
•
•
•
•

Mistrzostwa Warszawy
szachy szybkie).
Mistrzostwa Warszawy
2014)
Mistrzostwa Warszawy
latach 2010-2011);
Mistrzostwa Warszawy
2008-2009);
Mistrzostwa Warszawy
2007).

Dzieci - dzieci do 7 lat (urodzeni w 2015 r. i młodsi – tylko
Młodzików - dzieci w wieku 8-10 lat (urodzeni w latach 2012 Juniorów Młodszych - juniorzy w wieku 11-12 lat (urodzeni w
Juniorów Młodszych - juniorzy w wieku 13-14 (urodzeni w latach
Juniorów - juniorzy w wieku 15-18 lat (urodzeni w latach 2004-

O kolejności w turnieju rozegranym systemem szwajcarskim decydują:

•
•
•
•
•
•
•
•

liczba zdobytych punktów;
wartościowanie Buchholza z odrzuceniem najsłabszego wyniku;
wartościowanie pełne Buchholza;
wartościowanie Sonnenborna-Bergera;
progres;
bezpośredni pojedynek;
liczba zwycięstw;
liczba zwycięstw czarnymi.

•
•
•
•
•

liczba zdobytych punktów;
bezpośredni pojedynek;
liczba zwycięstw;
wartościowanie Sonnenborna-Bergera;
system Koya.

O kolejności w turnieju rozegranym systemem kołowym decydują:

8.Punktacja klubowa WOM:
Podczas WOM prowadzona będzie punktacja klubowa zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pliku
turniejowym http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_1845/ oraz na stronie https://szswwm.pl/wom-edycja-klubowa-regulamin-2022/.
Zawodnik, który nie ukończy zawodów, nie jest uwzględniany w punktacji klubowej. Wnioski o podział
punktów pomiędzy klubami należy przesyłać do 3.06.2022 na adres wom@mzszach.pl.
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9.Wyróżnienia
Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medale i dyplomy.
Trzy najlepsze kluby w klasyfikacji klubowej otrzymają dyplomy i puchary.

10.Przepisy gry:
Obowiązują opublikowane przepisy FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę w szachach szybkich wynosi 5 minut.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę w szachach klasycznych wynosi 10 minut.
Obowiązuje zapis partii w szachach klasycznych (zawodnik ma obowiązek posiadania długopisu).
Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego głównego
zawodów, bezpośrednio po wydanej decyzji. Kontynuacja partii po wydanej decyzji sędziego asystenta
oznacza akceptację wydanego werdyktu.
Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania zawodów ostateczne. Zawodnikowi przysługuje
prawo zażalenia do Kolegium Sędziów MZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.
Reklamacje dotyczące wyników partii mogą być składane do 10 minut po zakończeniu danej partii.
Oddanie walkowera spowoduje wycofanie zawodnika z rozgrywek od następnej rundy. Sędzia będzie
mógł przywrócić zawodnika tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.
Zawodnicy nie powinni posiadać żadnych urządzeń elektronicznych na sali gry w tym telefonów
komórkowych, zegarków elektronicznych, …. Możliwe jest przechowywanie wymienionych urządzeń
w oddzielnej teczce, torebce, czy innym pakunku zawodnika, ale pod warunkiem, że urządzenie jest
całkowicie wyłączone. Pakunek ten musi być umieszczony w miejscu uzgodnionym z sędzią. Ponadto
żaden z zawodników nie ma prawa ruszania tego pakunku w trakcie partii bez zgody sędziego.

11.Informacje dodatkowe
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy
i opiekunowie z klubów.
Parking przy hotelu płatny dobowo 50 zł. Liczba miejsc na parkingu hotelowym jest ograniczona. Zaleca
się skorzystanie z komunikacji miejskiej.
Maksymalna liczba zawodników we wszystkich grupach wynosi 250 (osobno w szachach klasycznych,
osobno w szachach szybkich). Decyduje się kolejność zgłoszeń.
Za ubezpieczenie oraz stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka
delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia o korzystanie przez zawodnika w trakcie partii z urządzenia
elektronicznego sędzia główny zawodów może zarządzić kontrolę osobistą oraz kontrolę rzeczy osobistych
zawodnika. O kontroli sędzia główny niezwłocznie zawiadamia opiekuna zawodnika. Odmowa poddania
się kontroli skutkuje usunięciem zawodnika z turnieju oraz wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, sędziego głównego w celach informacyjnomarketingowych zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje Sędzia Główny.
Dyrektor turnieju

Sędzia główny

Agnieszka Brustman
(a.brustman@mzszach.pl)

Krzysztof Parol
(wom@mzszach.pl)
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