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REGULAMIN 

TURNIEJ FINAŁOWY PROJEKTU „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” 

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 

 

1. CEL TURNIEJU 

Popularyzacja Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” 

Wyłonienie najlepszych młodych szachistów z terenu Województwa Małopolskiego 

 

2. ORGANIZATORZY 

Małopolski Związek Szachowy 

Urząd Miasta Krakowa 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Zawody odbędą się 11 kwietnia 2018 roku (środa) w Hali COM COM Zone w Krakowie, 

(ul. Ptaszyckiego 6). 

HARMONOGRAM 

8.45-9.30 weryfikacja zgłoszeń 

ok. 10.00 uroczyste rozpoczęcie turnieju 

10.15–13.45 rundy I-VII 

ok. 14.15 uroczyste zakończenie turnieju 

 

4. SYSTEM GRY 

Obowiązuje systemem szwajcarski, 7 rund, tempo 10’ na partię. 

Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. 

Zawody będą rozegrane w sześciu oddzielnych grupach: klasy pierwsze, klasy drugie i klasy 

trzecie (z podziałem na grupy dziewczynek i chłopców). 

 

5. UCZESTNICTWO 

Prawo gry w zawodach posiadają delegowani uczniowie (do 6 osób i do 3 zawodników 

rezerwowych) klas I, II i III ze szkół podstawowych z terenu Małopolski, które biorą udział 

w Ogólnopolskim Projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” (wg danych na 15.03.2018 roku). 

Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane wyłącznie mailowo do 06 kwietnia (piątek) na 

adres stmarius@kr.onet.pl  W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczniów, rok urodzenia, 

klasę, ewentualnie posiadaną kategorię szachową oraz nr kontaktowy do opiekuna drużyny.  

stmarius@kr.onet.pl.%20


 

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, 

po wyczerpaniu limitu 500 miejsc łącznie we wszystkich grupach. 

W przypadku posiadania wolnych miejsc, do dnia 3 kwietnia (wtorek) organizator powiadomi 

o ewentualnym dopuszczeniu do udziału w turnieju zawodników rezerwowych. 

 

6. OCENA WYNIKÓW 

 Kolejność miejsc będzie ustalona wg kryteriów: suma punktów, średni Buchholz, Buchholz, 

liczba zwycięstw, wynik bezpośredniej partii. 

 Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa. W jej ramach liczyć się będzie wynik sześciu 

uczniów (zgłoszonych jako podstawowi), a o zajętych miejscach będzie decydować: większa 

suma zdobytych punktów, mniejsza suma zdobytych miejsc, wyższe miejsce najlepszego 

(i ewentualni kolejnych) zawodników z danej szkoły. 

 

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej grupie otrzymają puchary i dyplomy, 

 szkoły, które zajmą miejsca 1-6 otrzymają puchary, dyplomy. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują i za zachowanie zawodników 

odpowiadają wydelegowani opiekunowie ze szkół. 

 Na sali gry obowiązuje obuwie zastępcze. 

 Za zdolność zawodników do startu w turnieju oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest 

szkoła, rodzic, organ prowadzący delegujący swoją reprezentację. 

 Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych (imię i nazwisko, klasa, szkoła) oraz 

wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatorów na potrzeby dokumentacji oraz promocji 

Projektu. Udział w turnieju oznacza akceptację regulaminu przez opiekunów prawnych 

dziecka. 

 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania niezbędnych zmian do regulaminu oraz 

jego ostatecznej interpretacji. 

 

 

 


