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REGULAMIN 

V TURNIEJ WIELKANOCNY W SZACHACH 

DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI 

 

1. ORGANIZATORZY: 

• Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp. 

• KS Polonia Środa – sekcja szachowa 

2. PATRONI I SPONSORZY: 

• Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska – Piotr Mieloch 

• Dyrektor Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej Ewa Kusik 

3. CEL IMPREZY: 

• Popularyzacja szachów i integracja środowiska szachowego 

• Podnoszenie poziomu gry w szachy 

• Zapewnienie miłego spędzenia czasu 

4. UCZESTNICTWO: 

• Turniej dla dzieci – rocznik 2007 i młodsi – grupa A 

• Turniej dla dzieci – rocznik 2014 i młodsi – grupa B 

5. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 

Zawody rozegrane zostaną w niedzielę 10 kwietnia 2020r. 

Adres:  Ośrodku Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska 

Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10:00, potwierdzenie uczestnictwa od godziny 9:30. 

6. SYSTEM ROZGRYWEK: 

➢ System szwajcarski, na dystansie 7 rund, tempo gry: 15min. na partię dla zawodnika 

(10 minut + 5 sekund na ruch) – grupa A 

➢ System szwajcarski, na dystansie 7 rund, tempo gry: 15min. na partię dla zawodnika 

– grupa B 

W turnieju obowiązują przepisy PZSZach. 

 

 



2 

7. KLASYFIKACJA TURNIEJOWA: 

O miejscu w turnieju decyduje liczba zdobytych punktów (wygrana 1 pkt, remis 0,5 pkt, 

przegrana 0 pkt). 

W przypadku równej ilości zdobytych punktów o miejscu decydują kolejno: 

➢ Punktacja skrócona Buchholza 

➢ Punktacja pełna Buchholza 

➢ Liczba zwycięstw 

➢ Wynik bezpośredniej partii 

8. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do 07.04.2022 roku. 

• Wpisowe wynosi 30 zł od zawodnika, płatne przelewem na konto (30 1090 1418 0000 

0001 3312 8961) do 7 kwietnia 2022 roku. W tytule przelewu należy podać: Imię, 

Nazwisko, datę urodzenia, grupę. 

• Zgłoszenia do turnieju B do lat 8 mailem na adres: michal.szymenderski@interia.pl, 

poprzez stronę chessmanager.com lub telefonicznie pod numerem 605 987 558. 

• Zgłoszenia do turnieju A do lat 15 mailem na adres: michal.szymenderski@interia.pl, 

poprzez stronę chessmanager.com lub telefonicznie pod numerem 605 987 558. 

• Decyduje kolejność zgłoszeń 

9. NAGRODY: 

Puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc w danej grupie: 

*do lat 8, 

*do lat 12, 

*do lat 15 

z podziałem na chłopców i dziewczęta. 

Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy  medal. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizator zapewnia sprzęt szachowy. 

Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. 

Dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej. 

Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez 

organizatorów podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji 

jego rezultatów. 
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Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na 

wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach 

społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). 

Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów prywatnych i 

informacyjnych. 

Wytyczne sanitarne: na sali przebywają wyłącznie zawodnicy uczestniczący w zawodach oraz 

osoby obsługujące turniej. 

Nie ma obowiązku grania partii w maseczce. 

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe. 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.   

 

 


