
REGULAMIN I SZKOLNEGO  TURNIEJU SZACHOWEGO dla klas I-III 

 

Czas i miejsce turnieju 

 

Termin turnieju: 26 marca 2019   w godzinach 8:00-10:00   

Miejsce turnieju: świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie 

 

 

Cele turnieju 

 

1. Popularyzacja gry w szachy w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie. 

2. Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci. 

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

5. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. 

 

Organizator  
 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, nauczyciele wychowawcy świetlicy 

 

Komisja turnieju 

 

Przewodniczący – Emilia Kowalska – Szuniewicz 

Członkowie-  Katarzyna Mendel, Joanna Napierała, Bogumiła Cybichowska 

      

Zasady turnieju  

 

1. Liczba miejsc ograniczona – 24. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

2. Zgłoszenia do turnieju proszę wysłać za pomocą dziennika elektronicznego do Emilii 

Kowalskiej – Szuniewicz. 

3. W turnieju  biorą udział chętni uczniowie klas I-III i klas  Szkoły Podstawowej nr 2                

w Zalasewie, którzy  opanowali dobrze znajomość  gry w szachy (zgłoszeni uczestnicy 

sprawnie poruszają się bierkami po szachownicy, wykonują roszadę, szachują i potrafią 

grać końcówki: „szach-mat”); 

4. Podczas gry obowiązują zasady gry w szachy FIDE. 

5. Gracze kojarzeni są programem do kojarzeń Vega Chess Pairing Program. 

6. System przeprowadzenia turnieju: System rozgrywek „Szwajcarski”.  

7. Liczba rund - 5. 

8. Za wygraną partię zawodnik uzyskuje 1 pkt., za przegraną 0 pkt., a za remis- ½ pkt. 

9. Kolejność zawodników ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów. W razie 

takiej samej liczby punktów o zajętych miejscach decydują kolejno: Średni Buchholz, 

Buchholz, Progresja. 

10. Tempo gry – około 15 minut dla zawodnika na całą partię. 

11. Dwukrotny błąd (np. niedozwolony ruch) powoduje przegranie partii. 

12. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia. 

13. Kategorie:  

uczniowie klas I-III SP z podziałem: dziewczęta i chłopcy; 

14. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczniowie, którzy zdobędą 

największą liczbę punktów. 

 

 

 



 

Nagrody 

 

Dla trzech najlepszych zawodników z każdej kategorii  (miejsca I-III) przewidziano medale  

oraz nagrody. Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy za uczestnictwo w turnieju.  

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozdane  bezpośrednio po zakończeniu turnieju.  

 

Postanowienia końcowe 

  

Podział na kategorie uzależniony będzie od liczby zawodników. 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do ORGANIZATORA. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

 

 


