
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

 PW Pachmax – Dystrybuca jaj: WWW.PACHMAX.PL

3. CEL IMPREZY:

 Popularyzacja szachów i integracja środowiska szachowego

 Podnoszenie poziomu gry w szachy

 Zapewnienie miłego spędzenia czasu

4. UCZESTNICTWO:

 Turniej dla dzieci – rocznik 2006 i młodsi – grupa A

 Turniej dla dzieci – rocznik 2012 i młodsi – grupa B

5. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:

Zawody rozegrane zostaną w niedzielę 5 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 do godziny 9:30. 

6. SYSTEM ROZGRYWEK:

 System szwajcarski, na dystansie 7 rund, tempo gry: 10 min na partię dla zawodnika, z

dod. 5 sekund na każde posunięcie

 W turnieju obowiązują przepisy PZSZach.

http://www.pachmax.pl/


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: 

 wartościowanie skrócone Buchholza -1 (z odrzuceniem najniższej wartości),  

 wartościowanie pełne Buchholza,  

 wartościowanie Sonneborna-Bergera,  

 progres  

 wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,  

 liczba zwycięstw, 

 liczba zwycięstw czarnymi 

 

8. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Wpisowe wynosi 25zł od zawodnika, płatne gotówką przed turniejem 

 W przypadku startu zawodników z jednego klubu powyżej ośmioro uczestników 

wpisowe wynosi 20zl od zawodnika 

 Zgłoszenia do turnieju B do lat 8 przez stronę: 
www.chessmanager.com/tournaments/4853672741699584/signup  

lub telefonicznie pod numerem 607 328 682. 
 

 Zgłoszenia do turnieju A do lat 14 przez stronę: 
www.chessmanager.com/tournaments/5102509737639936/signup 

lub telefonicznie pod numerem 607 328 682. 
 

 Decyduje kolejność zgłoszeń 

 

9. NAGRODY: 

Puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc w danej grupie: 

*do lat 8, 

*do lat 11, 

*do lat 14 

z podziałem na chłopców i dziewczęta. 

Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy  medal. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

https://www.chessmanager.com/tournaments/4853672741699584/signup
http://www.chessmanager.com/tournaments/5102509737639936/signup

