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Regulamin oceny aktywności szachistów UKS Hetman Puszcza Mariańska i osób 
trenujących w sekcji a nie należących do niej 

§1 Wprowadzenie 

1. Zaproponowany system obliczania aktywności zawodników jest wewnętrznym systemem oceny 
w UKS Hetman Puszcza Mariańska (dalej UKS Hetman PM). 

2. Start zawodnika w Mistrzostwach Klubu lub wstąpienie do klubu jest równoważne ze zgodą na 
publikowanie wyników w niniejszej ocenie Aktywności. 

3. System dla każdego z turniejów pozwala obliczyć ilość zdobytych punktów. 
4. Administratorem systemu jest Dariusz Koliński mail dariusz.kolinski28@gmail.com lub inna 

wyznaczona osoba. 
5. O wszelkich zastrzeżeniach lub zauważonych błędach należy powiadamiać administratora 

mailowo. 

§2 Zasady udziału we współzawodnictwie 

6. W systemie obliczania aktywności zawodników UKS Hetman PM mogą wziąć udział zawodnicy: 

a) zrzeszeni w klubie, 
b) niezrzeszeni, którzy wzięli udział w Mistrzostwach Klubu UKS Hetman PM w ocenianym 

roku. 

7. Zawodnicy oceniani są w okresie: 

a) zrzeszeni w okresie przynależności do UKS Hetman PM, 
b) niezrzeszeni w okresie od Mistrzostw Klubu UKS Hetman PM do końca roku w którym one 

się odbyły lub do daty wstąpienia do klubu. 

8. Do obliczeń uwzględniane są wyniki uzyskane w turniejach szachów błyskawicznych, szybkich 
i klasycznych. 

9. Zawodnik lub rodzic zawodnika jest zobowiązany przekazać mailowo do administratora 
informację o udziale w turnieju umieszczonym na serwisie chessarbitra, a w przypadku turnieju 
umieszczonego na innym serwisie należy podać następujące dane: tempo gry, dystans, uzyskany 
ranking zawodnika wg zasad PZSzach. 

10. Informację o udziale w turnieju należy przekazać do administratora najpóźniej do ostatniego dnia 
trwania turnieju. 

11. Administrator po zakończeniu miesiąca będzie przesyłał do zainteresowanych podsumowanie 
aktualnych wyników oraz przekaże je do administratora strony internetowej UKS Hetman PM. 

§3 Szczegółowy system obliczeń 

12. Najważniejszym składnikiem wyniku aktywności zawodnika w ocenianym przedziale czasu jest 
liczba startów w turniejach szachowych. 
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13. Każdy zawodnik startując w turnieju jest oceniany w odniesieniu do posiadanej kategorii lub 
tytułu szachowego a jego aktywność szachowa jest sumą punktów zdobytych w miesiącu lub 
roku. Szczegóły obliczeń zdefiniowane są w §3 p. 14. 

14. Do prowadzenia obliczeń jest przygotowany plik w programie Excel o nazwie Aktywni_rrrr, który 
jest w pełni zautomatyzowany. 

15. Przygotowany plik Aktywność wymaga wprowadzania danych tylko w polach oznaczonych 
kolorem zielonym. 

16. Pierwszy wpis zawodników w zakładce I jest dokonywany wg kolejności miejsc zajętych podczas 
bieżących lub ubiegłorocznych mistrzostw Klubu UKS Hetman PM. Do wprowadzania danych w 
kolejnych miesiącach służą zakładki II, III, IV itd. 

17. W obliczeniach uwzględniany jest turniej zakończony, w którym zawodnik rozegrał co najmniej 
75% partii zaplanowanych w turnieju. Przyczyna nie rozegrania rund nie ma żadnego znaczenia. 

18. Turniej jest zaliczany do miesiąca w którym wypada jego ostatni dzień gry. 
19. Wynik punktowy w turnieju jest obliczany jest wg wzoru: 
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gdzie: 
parametry 45, 30 oznaczają odpowiednio wartość średnią i odchylenie standardowe. 

20. W przypadku udziału zawodnika w turnieju zagranicznym z zawodnikami posiadającymi jedynie 
ranking ELO do rankingu uzyskanego przez zawodnika należy dodać 200 punktów. 

21. Wyniki dla turnieju określane są z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
22. Jeżeli zawodnik w zgłaszanym turnieju uzyska nową normę lub tytuł to do końca bieżącego 

miesiąca jego wyniki będą obliczane wg posiadanej normy z miesiąca poprzedniego. 

§4 Ustalenia końcowe 

23. Zaproponowany system oceny aktywności szachistów pozwala ocenić zarówno indywidualny 
wynik zawodnika w konkretnym turnieju, jak również jego postępy w dłuższym horyzoncie 
czasowym. 

24. Reguły ustalania wyniku punktowego w turnieju są jednakowe dla wszystkich. A zawodnik 
rywalizuje przede wszystkim sam z sobą. 

25. Liczba rund preferuje udział w turniejach o długich dystansach. Wprowadzony rozkład normalny 
wyznacza nieliniowy współczynnik istotności turnieju wynikający z jego tempa. 

26. Uzyskany wynik rankingowy odzwierciedla w sposób syntetyczny zarówno wynik punktowy 
zawodnika jak również siłę gry przeciwników, na których ten wynik punktowy został uzyskany.  

27. Odniesienie iloczynu powyższych elementów do własnego rankingu wynikającego z kategorii lub 
tytułu powoduje, że wyniki wszystkich zawodników można porównywać między sobą w ramach 
turnieju o tym samym dystansie i tempie gry. 

28. Regulamin obowiązuje od 01.01.2017r. 
29. Wyniki Aktywności z lat 2015 i 2016 zostaną przeliczone wg kryteriów niniejszego regulaminu. 
30. Zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów ma prawo używać tytułu Króla lub Hetmana 

aktywności w roku następnym. 


