
I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 I PRZEDSZKOLI W OSIĘCINACH  

21 CZERWCA 2022 ROKU 

REGULAMIN 

 

1. CEL IMPREZY: 

Popularyzacja Królewskiej Gry oraz podnoszenie umiejętności szachowych i kwalifikacji uczniów 

Szkół Podstawowych i Przedszkoli. Integracja uczniów Gminy Osięciny. Wspomaganie rozwoju 

intelektualnego i emocjonalnego dzieci, 

2. ORGANIZATOR:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osięcinach, Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach, Urząd Gminy

w Osięcinach, Przedszkole i Żłobek „Mali Odkrywcy” w Osięcinach, Education Zone Włocławek.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

21 czerwca ( wtorek ) 2022 r.  od godz. 8.30 do godz. 14.00.

Sala gimnastyczna – ZSP w Osięcinach. 

4. UCZESTNICTWO:

W turnieju mają prawo uczestniczyć uczennice i uczniowie SP oraz Przedszkoli z Gminy Osięciny. 

Zgłoszenia należy kierować na pocztę mariachorzepa@hotmail.com lub tel. 697 930 345, 

augustjan@wp.pl lub tel. 692 147 519 do 19 czerwca 2022r.

W zgłoszeniu podać należy: imię i nazwisko, klasę, rok urodzenia oraz posiadaną kategorię 

szachową. 

mailto:mariachorzepa@hotmail.com
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5. SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund lub „każdy z każdym". 

Grupa A oddziały przedszkolne oraz uczniowie klas I-III i grupa B uczniowie klas IV-VIII.     

Obowiązują przepisy gry FIDE. Kojarzenia komputerowe programem Chess Arbiter Pro. 

Kolejność końcowa miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, a w razie 

równości decydować będzie: wartościowanie wg punktacji Buchholza średniego, Buchholza 

pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu. 

W turnieju „każdy z każdym” o kolejności miejsc decyduje punktacja Bergera-Sonnenborna, wynik 

partii bezpośredniej, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.  

Tempo gry – 15 min. na całą partię dla zawodniczki lub zawodnika. 

6. PROGRAM TURNIEJU:

 22 CZERWCA  2022 R.

8:30 – 09:00 Weryfikacja listy startowej i kojarzenie pierwszej rundy 

9:00 – 09:30 Runda 1 

9:30 – 10:00 Runda 2

10:00 – 10:30 Runda 3

10:30 – 11:00 Runda 4

11:00 – 11:30 Przerwa na posiłek 

11:30 – 12:00 Runda 5

12.00 – 12.30 Runda 6

12.30 – 13.00 Runda 7

13:30 – 14:00 Planowane zakończenie turnieju i wręczenie nagród

7. NAGRODY: 

Puchary dla 3 pierwszych zawodników i puchar dla najlepszej dziewczynki w każdej grupie, 5 

nagród książkowych, nagroda dla najmłodszego zawodnika oraz dyplom dla każdego uczestnika 

turnieju.  

8. USTALENIA KOŃCOWE: 

• Sprzęt szachowy zapewnia organizator.  

• Sędzia  (Janusz Augustowski – sędzia kl. państwowej) ma prawo do ostatecznej 

interpretacji przepisów. 

• Na sali gry obowiązuje cisza, aby nie przeszkadzać grającym. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w 

Regulaminie. 



• Udział w zawodach oznacza zgodę na publikację wizerunku w mediach promujących 

imprezę. 

• Opiekunowie zawodników nie mogą żądać opłat za publikację wizerunku.

• Ubezpieczenie NW zawodników na koszt opiekunów lub instytucji delegujących.

• Obowiązują przepisy związane z COVID-19 w szachach. 

 

 

                                               

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY


