ZASADY PUNKTACJI
w klasyfikacji na najaktywniejszych juniorów sekcji szachowej
KGL Szarotka Wadowice Górne w roku 2017
Od roku 2017 ulega modyfikacji regulamin dotychczasowej klasyfikacji na najwszechstronniejszych juniorów
sekcji szachowej. Zmianie ulega również sama nazwa, będzie to klasyfikacja NAJAKTYWNIEJSZYCH juniorów.
Podstawowym celem modyfikacji jest m.in.:
- zachęcenie zawodników do uczestnictwa w turniejach i rozgrywkach o kluczowym znaczeniu
- rozgrywanie partii o dłuższym tempie gry
- uczestnictwo w turniejach mocniej obsadzonych
Generalnie zwiększona będzie punktacja za elementy jakościowe.

Poniżej skrótowe przedstawienie kryteriów
Poz.

OPIS KRYTERIUM
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Średni ranking przeciwników
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Liczba zdobytych punktów z gry
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Punktacja po zastosowaniu współczynnik korygującego
zdobyte punkty
Według wzoru: (poz. 1 x poz. 2)/1000
Punkty za pauzowanie i/lub zdobyte walkowerem
Łączna ocena za punkty (poz. 3 + 4)
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OCENA ZAWODNIKA (pozycja 5 + 6 + 7 + 12)

14

Współczynnik korygujący rodzaj szachów
- klasyczne 90 minut i więcej – 1,50
- klasyczne poniżej 90 minut do 60 minut – 1,40
- szybkie poniżej 60 minut do 30 minut – 1,30
- szybkie poniżej 30 minut do 15 minut – 1,20
- błyskawiczne poniżej 15 minut do 10 minut – 1,10
- błyskawiczne poniżej 10 minut – 1,00

11

8
0

8,0
W grupie 22 osobowej zawodnik
zajął 10 miejsce – wyprzedzając
12 zawodników otrzymuje 12 x
0,2, tj.

2,4

Miejsca medalowe
6,5,4,3,2,1
3,2,1
(punktacja obniżona w przypadku gdy liczba
zawodników jest mniejsza od liczby miejsc
punktowanych)
Pierwsze trzy miejsca na szachownicy w rozgrywkach
drużynowych
- w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski (6, 4, 2)
- w pozostałych drużynowych (3,2,1)
Ranking uzyskany

PRZYKŁAD

(1600 x 5) / 1000

Pozycja w tabeli
(za każdego zawodnika stojącego niżej w tabeli
zawodnik otrzymuje 0,2 pkt.)

Punkty za ranking uzyskany
Według wzoru: (poz. 9 – 1000) / 100
Współczynnik korygujący ranking
Według wzoru: (poz. 1 / 1000) x (poz. 9 / 1000)
Łączna ocena za ranking uzyskany (poz. 10 + 11)

10

INDY
DRUŻY
WIDU
NOWE
ALNE
Pozycja bazowa
1600
do obliczeń
Pozycja bazowa
5
do obliczeń

Zawodnik zajął V miejsce w
turnieju rangi mistrzowskiej (np.
eliminacje do MPJ)

2,0

nie dot yczy

Pozycja bazowa
do obliczeń

1720
(1720 – 1000) / 100

7,20
(1600 / 1000) x (1720 / 1000)

2,75
9,95
(8,0 + 2,4 + 2,0 + 9,95)

22,35

Pozycja bazowa
do obliczeń

(szachy klasyczne P 90’ + 30”))
współczynnik 1,50

15

16

17

OCENA PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA
Według wzoru: poz. 14 x poz. 15
Współczynnik korygujący znaczenie turnieju
kategoria A: 1,75 - 2,0
kategoria B: 1,1 - 1,6
kategoria C: 0,5 - 1,0
*opis kategorii pod tabelką
OCENA PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA
Według wzoru: poz. 15 x poz. 16

22,35 x 1,50

33,53
Pozycja bazowa
do obliczeń

Punkty zdobyte do współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży (liczba zdobytych punktów x 5)
Uczestnictwo w finale ogólnopolskim – jeżeli finał
poprzedzony był eliminacjami (10-20 pkt.)
Awans do wyższej ligi w rozgrywkach drużynowych
(5-10 pkt)
Udział w zjazdach w ramach Drużynowych Mistrzostw
Polski (1 zjazd = 5 pkt.)
Ukończenie turnieju indywidualnego (za wyjątkiem
wewnątrzklubowych) 2 pkt.
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZALICZONYCH DO
KLASYFIKACJI
Pozostałe dane statystyczne nie podlegające punktacji

(np. eliminacje
międzywojewódzkie do MP J)
kat. A - współczynnik np. 1,83
33,53 x 1,83

61,35
-

nie dot yczy
-

2,0

63,35

Liczba turniejów
w tym szachy klasyczne
w tym szachy szybkie
w tym szachy błyskawiczne

Liczba rozegranych partii
w tym szachy klasyczne
w tym szachy szybkie
w tym szachy błyskawiczne
Kategoria A: Turnieje o kluczowym znaczeniu - (1,75 - 2,00)
-

turnieje mistrzowskie juniorów (w ramach Mistrzostw Polski i Województwa)
rozgrywki w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów
turnieje w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
pozostałe turnieje i rozgrywki rangi mistrzowskiej, organizowane przez PZSzach lub PkZSzach
turnieje w ramach Indywidualnych Mistrzostw Polski Szkół (krajowe i wojewódzkie)
rozgrywki w ramach Drużynowych Mistrzostw Woj. Podkarpackiego Amatorów

Wykaz turniejów o kluczowym znaczeniu publikowany będzie na bieżąco na stronie sekcji szachowej juniorów
Kategoria B - (1,1 - 1,6)
-

pozostałe
pozostałe
turnieje o
pozostałe

turnieje
turnieje
zasięgu
turnieje

i rozgrywki o zasięgu krajowym
o zasięgu wojewódzkim
lokalnym
drużynowe

Kategoria C - (0,5 - 1,0)
- turnieje o zasięgu krajowym i wojewódzkim, w którym zawodnicy reprezentują szkoły, miejscowości lub
gminy (za wyjątkiem Indywidualnych Mistrzostw Szkół)
- turnieje o zasięgu lokalnym, w którym zawodnicy reprezentują szkoły, miejscowości lub gminy (za wyjątkiem
wymienionych w kat. A)
- turnieje wewnątrzklubowe

Punkty dodatkowe:
- obecność i aktywność na zajęciach: 1 godz. = 0,5 - 1,0 pkt
- praca domowa: maksymalnie 10 pkt. w miesiącu (za wyjątkiem grudnia) - zawodnicy sami wnioskują o prace
domowe.
Uwagi
● W przypadku obozów i zgrupowań szachowych, w ramach których rozgrywa się więcej niż dwa turnieje,
punktacja według powyższych zasad stosowana jest do dwóch turniejów o najdłuższym tempie gry. Punktacja
za trzeci i kolejny turniej zostaje obniżona o 25, 30, 35 itd. %.
● Pełnej punktacji podlegają tylko te turnieje, których wyniki końcowe publikowane są na chessarbiter lub
innym serwisie, bądź możliwe było ich uzyskanie od organizatora. W pozostałych przypadkach punktacja
będzie cząstkowa - w miarę dostępnych danych (np. sam udział w turnieju).
● W porównaniu do poprzednich zasad, liczba przyznawanych punktów będzie 2-3 krotnie wyższa.

Wyniki będą na bieżąco publikowane na stronie sekcji szachowej juniorów począwszy od kwietnia 2017,
tj. po zakończeniu rozgrywek ligowych i dokonaniu punktacji za grę w drużynie (przez cały okres wykaz będzie
do wglądu w klubie).

W dalszym ciągu prowadzona będzie punktacja w klasyfikacji generalnej.
W niedalekiej przyszłości planuje się nagradzanie pierwszej dziesiątki. Nastąpi to po zakończeniu
klasyfikacji za rok 2018, dokładnie w czerwcu 2019, w 10-tą rocznicę powstania i rejestracji KGL
„Szarotka” Wadowice Górne.

