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MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY O TYTUŁ MISTRZA 

PIASTOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2019 

  

1. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie 

                                  Osoba odpowiedzialna: Beata Piotrowska, tel. 22 / 723 79 96 

                                  Sędziuje: Krzysztof Góra – sędzia szachowy klasy państwowej 

2. Termin: 14 czerwca 2019 r. godz. 8.00. 

3. Cele 

• popularyzacja gry w szachy wśród uczniów szkół podstawowych; 

• wyłonienie najlepszych graczy uczących się gry w szachy; 

• integracja uczniów - szachistów szkół podstawowych z terenu Piastowa. 

4. Uczestnictwo 

• W zawodach mają prawo wziąć udział dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. klasy „zerowe”)  

oraz uczniowie klas I – VIII, których uczestnictwo zostanie zgłoszone do Organizatora Turnieju. 

• Szkoła zgłasza maksymalnie 6 uczestników wyłonionych wcześniej w turnieju szkolnym.  

• W danej kategorii można zgłosić maksymalnie dwóch uczestników (kategorie wymienione są  

w punkcie 5 niniejszego Regulaminu). 

• Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 11 czerwca 2019 r. (wtorek) na druku stanowiącym 

załącznik do niniejszego Regulaminu, do sekretariatu szkoły lub na adres: sekretariat@sp1piast.pl 

5. System rozgrywek 

• Zawody będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund z tempem 15 minut  

na zawodnika w następujących kategoriach: 

− grupa A: dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I 
− grupa B: uczniowie klas II– III 
− grupa C: uczniowie klas IV – VI 
− grupa D: uczniowie klas VII - VIII 

• Obowiązuje kodeks szachowy PZSzach. Przegrywa drugie nieprawidłowe posunięcie prawidłowo 

zgłoszone sędziemu. Pierwsze nieprawidłowe posunięcie pozostaje bez konsekwencji. 

6. Ocena wyników 

• Za zwycięstwo w danej rundzie przyznawany jest 1 punkt, za remis 0.5 punktu, za przegraną 0 punktów, 

za walkower 1 punkt. 
• Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów: 

− suma zdobytych punktów; 
− wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych); 
− wartościowanie pełne Buchholza; 
− progres; 
− liczba zwycięstw. 

7. Nagrody 

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 – 3 w każdej grupie, otrzymają medale, dyplomy i upominki rzeczowe. 

8. Postanowienia końcowe 

• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania powyższego Regulaminu oraz przestrzegania 

porządku określonego przez Organizatora na terenie obiektu rozgrywek. 

• Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych 

telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem: 

− dla zawodników – przegrania partii; 
− dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju, wprowadzania zmian w regulaminie  

oraz jego ostatecznej interpretacji. 
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Zgłoszenie uczestników do Międzyszkolnego Turnieju Szachowego 

o Tytuł Mistrza Piastowskich Szkół Podstawowych – edycja 2019 

 
 

Dane szkoły  

(nazwa, adres, tel., e-mail) 

 

 

 

Opiekun  

(imię, nazwisko, tel. kontaktowy) 

 

 

 

Uczestnicy Imię Nazwisko Rok 

urodzenia 

Klasa 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

ZGODA RODZICA 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko, klasa): 

…...................................................................................................................................................................... 

ucznia (nazwa szkoły) …..................................................................................................................................... 

w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym o Tytuł Mistrza Piastowskich Szkół Podstawowych – edycja 

2019, organizowanym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie. 

Akceptuję Regulamin Turnieju i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

oraz na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów dla celów 

organizacyjnych i promocyjnych Turnieju zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych. /Dz.U. z 2018 r., poz. 1000/ 

 

                                                                          ................................................................................................ 
                                                                                data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


