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RAMOWY REGULAMIN 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI (DMP) - 

LIGA MAŁOPOLSKA JUNIORÓW w SZACHACH 

 
Niniejszy Regulamin określa ramowe zasady przeprowadzania rozgrywek Drużynowych 

Mistrzostw Polski – Liga Małopolska Juniorów w Szachach rozgrywanych na terenie 

Małopolski. 

 

1. Organizatorem rozgrywek jest Małopolski Związek Szachowy, natomiast Administratora 

Ligi Małopolskiej w Szachach i Sędziego Głównego wyznacza Zarząd. 

2. Małopolskie Ligi Juniorskie rozgrywane są w systemie  

o III Liga Małopolska Juniorów 

o IV Liga Małopolska Juniorów 

o Liga Szkół o Puchar Prezesa MZSzach 

o V Liga Małopolska Juniorów 

3. Termin i miejsce rozgrywek 

Rozgrywki odbywają się w terminach i miejsca ustalonych w corocznych komunikatach  

4. System rozgrywek 

4.1. III Liga Małopolska Juniorów: 

o system kołowy z udziałem co najmniej 8 drużyn, liczbę startujących drużyn określa 

komunikat roczny;  

o tempo gry tempo 60 minut + 30 sekund na każde posunięcie; 

o zawodnik podczas partii ma obowiązek prowadzić zapis szachowy; 

o maksymalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut; 

o drużyna ma prawo przystąpić do meczu pod warunkiem obecności minimum czterech 

zawodników przy szachownicy, wpisanych do protokołu meczowego; 

o w przypadku oddawania walkowera na szachownicach 1 i/lub 3 zespół zobowiązany 

jest do oddania walkowera również na szachownicach niższych, tj. 2 i/lub 4; 

o numery na liście startowej są przydzielane drużynom poprzez losowanie; 

o kolejność miejsc zajętych przez drużyny  ustalana jest według następujących kryteriów:  

a) suma punktów meczowych, 

b) suma małych punktów, 

c) wynik bezpośredniego pojedynku, 

d). Sonneborn-Berger, 

e) wynik na 1 szachownicy itd.  

o kolejność miejsc na szachownicach ustalana jest według następujących kryteriów: 

a) liczba zdobytych punktów,  

b) wynik procentowy, 

c) wynik bezpośredniego pojedynku, 

d) zawodnik klasyfikowany jest na szachownicy na której rozegrał najwięcej partii,  

a gdy grał równą liczbę na niższej. 



4.2. IV Liga Małopolska Juniorów i  Liga Szkół  o Puchar Prezesa MZSzach: 

o system szwajcarski, 7 rund, tempo 30 minut + 30 sekund na każde posunięcie; 

o zawodnik podczas partii ma obowiązek prowadzić zapis szachowy; 

o maksymalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut; 

o lista startowa ustalana jest na podstawie średniego rankingu lokalnego zawodników 

składu podstawowego;  

o kolejność miejsc zajętych przez drużyny  ustalana jest według następujących 

kryteriów:  

a) suma punktów meczowych; 

b) suma małych punktów; 

c) Buchholz z odrzuceniem najniższej wartości; 

d) pełny Buchholz;  

e) wynik na I szachownicy itd; 

o kolejność miejsc na szachownicach ustalana jest według następujących kryteriów: 

a) liczba zdobytych punktów; 

b) miejsce drużyny; 

c) zawodnik klasyfikowany jest na szachownicy na której rozegrał najwięcej partii,  

a gdy grał równą liczbę na niższej. 

4.3. V Liga Małopolska Juniorów: 

o rozgrywki odbywają się w grupach regionalnych przeprowadzane w jednym terminie; 

o system szwajcarski, 7-9 rund (określa organizator grupy), tempo 10 minut + 5 sekund 

na każde posunięcie; 

o lista startowa ustalana jest na podstawie średniego rankingu lokalnego zawodników; 

o kolejność miejsc zajętych przez drużyny  ustalana jest według następujących 

kryteriów:  

a) suma punktów meczowych; 

b) suma małych punktów; 

c) Buchholz z odrzuceniem najniższej wartości; 

d) pełny Buchholz;  

e) wynik na I szachownicy itd; 

o kolejność miejsc na szachownicach ustalana jest według następujących kryteriów: 

a) liczba zdobytych punktów; 

b) miejsce drużyny. 

 

5. Warunki dotyczące uczestnictwa drużyn 

o prawo startu mają drużyny z Małopolski: 

a) w III i IV lidze drużyny z klubów zrzeszonych w PZSzach; 

b) w Lidze Szkół drużyny ze szkół i innych instytucji kulturalno-oświatowych (domy 

kultury, ośrodki sporty itp.); 

c) w V Lidze drużyny klubowe i szkolne; 

o w III Lidze może startować tylko jedna drużyna z jednego klubu; 

o W IV Lidze mogą startować tylko trzy drużyny z jednego klubu; 

o w Lidze Szkół  mogą startować tylko dwie drużyny z jednej szkoły (instytucji); 

o w V Lidze drużyny z jednego klubu (szkoły/ instytucji) mogą grać w różnych grupach 

regionalnych, ale w takim przypadku w zgłoszeniu do Administratora Ligii  należy 

podać kolejność w jakiej ma być ustalane prawo poszczególnych drużyn z tego klubu 

(szkoły/ instytucji) do awansu do IV Ligi lub Małopolskiej Ligi Szkół; 



o drużynę należy zgłosić do administratora ligi i do organizatora rozgrywek podając: 

nazwę drużyny i jednostki zgłaszającej oraz opiekuna. Termin zgłoszeń ustalany jest 

w komunikacie rocznym; 

o termin zgłoszenia i wysokość wpisowego są określane w komunikacie rocznym i KOF 

MZSzach.  

 

6. Składy drużyn 

o Drużyna składa się : 

a) w III Lidze z sześciu zawodników: 

      Szachownica I i II: junior (juniorka) do 18 lat,  

Szachownica III i IV: junior (juniorka) do 14 lat,  

Szachownica V: juniorka do 18 lat,  

Szachownica VI: juniorka do 14 lat,   

b) w IV Lidze, Lidze Szkolnej  i V Lidze z czterech zawodników:    

Szachownica I: junior (juniorka)  do 18 lat,   

Szachownica II: junior (juniorka) do 14 lat,  

Szachownica III: junior (juniorka) do 10 lat,  

Szachownica IV: juniorka do 18 lat  (ewentualnie junior do 8 lat).  

c) Zawodnicy w III i IV Lidze mają obowiązek posiadania licencji szachowej 

PZSzach. 

d) Przez cały czas rozgrywek drużyna występuje w niezmienionej kolejności 

zgłoszenia. 

e) W drużynie klubowej nie mogą być zgłaszani zawodnicy, którzy w roku 

poprzedzającym Ligę rozegrali w  ligach wyższych więcej niż trzy partie w danym 

klubie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodników drużyn które spadły  

z wyższej ligi; 

f) Sędzia może wymagać od zawodnika reprezentującego drużynę szkolną okazania 

legitymacji szkolnej. 

 

7. Awanse  

a) V Liga : 

o z każdej grupy rozgrywkowej awansują oddzielnie: 

- spośród drużyn klubowych do IV Małopolskiej Ligi Juniorów oraz  spośród 

drużyn szkolnych do Małopolskiej Ligi Szkół,  

- przy udziale do 10 drużyn (w każdej kategorii) – drużyna, która zajęła  

1 miejsce w kategorii,  

- od 11 do 20 drużyn – drużyny z miejsc 1-2, 

- powyżej 20 drużyn – drużyny z miejsc 1-3;  

o drużyny, które awansują do lig wyższych ogłasza Administrator, 

uwzględniając kolejność awansu wskazaną w zgłoszeniu (w przypadku 

zgłoszenia do kilku grup) i zasadę iż w IV Lidze Małopolskiej Juniorów mogą 

występować maksymalnie 3 drużyny z tego samego klubu, a w lidze szkolnej  

2 drużyny. 

b) IV Liga : 

o awans do III Ligi uzyskują dwie pierwsze drużyny oraz warunkowo trzecia dla 

uzupełnienia parzystej liczby drużyn z uwzględnieniem zasady iż w III Lidze 

może grać tylko jedna drużyna z jednego klubu. 

c) III Liga: 

o awans do ogólnopolskiej II Ligi Juniorów uzyskują dwie pierwsze drużyny  

z uwzględnieniem zasady iż w II lidze może grać tylko jedna drużyna  

z jednego klubu. 

d) W przypadku gdy zgłoszona zostanie nieparzysta liczba drużyn Administrator 

może dopuścić do rozgrywek dodatkową drużynę która występowała  

w rozgrywkach niższej klasy, z zachowaniem zasady ilości drużyn z jednego 

klubu (szkoły/ instytucji). 



  

8. Spadki  

a) IV Liga: 
o do V Ligi spada 25% grających drużyn z zaokrągleniem w dół do pełnej 

jedności. 

b) Liga Szkół: 
o do V Ligi spada 25% grających drużyn z zaokrągleniem w dół do pełnej 

jedności. 

c) III Liga: 

o do IV Ligi spadają drużyny, które zajęły trzy ostatnie miejsca.  

 

9. Nagrody 

a) Puchary dla drużyn, które zajęły miejsca 1-3; 

b) Medale i nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych szachownic. 

 

10. Postanowienia końcowe 
d) Za ubezpieczenie i zachowanie zawodników odpowiada opiekun drużyny; 

e) Zgłoszenie do turnieju oznacza zaakceptowanie przez wszystkich zgłoszonych 

zawodników (i ich opiekunów) warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

utrwalanie wizerunku i przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celu 

przeprowadzenia zawodów;  

f) Organizator zastrzega 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.  

W przypadku obowiązywania ograniczeń sanitarnych zawodnicy, opiekunowie   

i kibice obowiązani są bezwzględnie przestrzegać przepisów regulujące organizację  

i przeprowadzanie imprez sportowych, a ich rażące naruszenie może być 

potraktowane jako wykroczenie dyscyplinarne.  

 

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022. 

 

 

 
RODO 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących 

w Małopolskich Ligach Juniorów. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).  

 Administratorem Danych jest Małopolski Związek Szachowy, z którym można się skontaktować wyszukując adres  

w Internecie;  

 Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych  

w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji zawodów, głównie dla celów statystycznych, promocji 

dyscypliny i sprawozdawczych;  

 Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, którą organizujemy w oparciu o statut, kibicowanie i przebywanie w miejscu gry 

oznacza zgodę na przetwarzanie Danych w celach określonych powyżej;  

 Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez związek do zarządzania nimi;  

 Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora w związku  

z promocją i organizacją turnieju. 

Za Zarząd /-/ 

Mariusz Stanaszek 


