
 
I OTWARTY POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
IŁAWA 2019 

 
 REGULAMIN 

CELE TURNIEJU

-  Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów. 
-  Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny uczniów. 
-  Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym). 
-  Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży. 
-  Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

Turniej szachowy odbędzie się 22 października 2019 r. w auli szkolnej SP nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Iławie. Początek rozgrywek godz.12.00.

ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Iławie.

UCZESTNICTWO

1. Turniej przeznaczony jest dla uczniów i uczennic klas I-VIII szkół 
podstawowych.

2.  Zgłoszenia imienne zawodników dokonują: szkoły, kluby, opiekunowie, 
     rodzice podając imię, nazwisko uczestnika, rok urodzenia, nazwę szkoły 
     do której uczęszcza, nazwisko i imię opiekuna oraz tel. kontaktowy na adres
     e-mail tbagniuk@sp1.ilawa.pl w terminie do dnia 10 października 2019 r. 
     Liczba miejsc ograniczona.  Decyduje kolejność  zgłoszeń. Niezgłoszony 
     w terminie zawodnik może uczestniczyć w turnieju w miarę wolnych
     miejsc.
3.  Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  

rodziców/opiekunów prawnych zawodnika na przetwarzanie jego 
danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i 
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przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych 
w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z 
późn. zm.). Otrzymanie zgody rodziców jest obowiazkiem opiekuna 
zgłaszającego zawodnika.
4.  Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą
     techniczną legitymacji szkolnej.
5.   Dodatkowe informacje - Teresa Bagniuk, tel. 691420703.

PROGRAM TURNIEJU

godz. 12.00 –  odprawa techniczna 
godz. 12.15 –  otwarcie turnieju 
godz. 12.20 – 15.30  – rozgrywki 
godz. 16.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród. 

SYSTEM GRY I OCENA WYNIKÓW 

Obowiązuje systemem szwajcarski, 6 rund, tempo 15’ na partię. 
Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. 
Kolejność miejsc będzie ustalona wg kryteriów: suma punktów, średni Buchholz, 
Buchholz, liczba zwycięstw, wynik bezpośredniej partii. 
Za wygranie partii uczestnicy uzyskują 1 punkt, za przegranie 0; w przypadku remisu
0,5.
Sprawy sporne rozstrzyga sędzia – Feliks Stachowicz, który będzie czuwać nad 
prawidłowym przebiegiem turnieju.

Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na 
dziewczęta i chłopców:
– juniorzy młodsi – dziewczęta i chłopcy – ur. w 2010 r. i młodsi,
-  juniorzy  – dziewczęta i chłopcy – ur. w latach 2007 – 2009,

-  juniorzy starsi -  dziewczęta i chłopcy – ur. w latach   2005 - 2006 r.

SPRAWY WYCHOWAWCZE 

Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują osoby z którymi przyjechały
dzieci/młodzież.

W trakcie partii zawodnicy nie mogą kontaktować się z trenerami, opiekunami,
rodzicami. 

W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia, Organizator może ukarać zawodnika,
orzekając jego przegraną i wykluczyć zawodnika z turnieju. 



NAGRODY

Dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych 
dziewcząt i chłopców przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez  Starostę Powiatu Iławskiego, Burmistrza Miasta Iławy, Radę Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają medale, dyplomy i drobne upominki w zależności od pozyskanych 
środków od sponsorów. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie 
przewidział nagrody specjalne dla najlepszego i dla najmłodszego zawodnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Udział w turnieju jest bezpłatny.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

Organizator zapewnia napoje i drożdżówki w trakcie turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania niezbędnych zmian do regulaminu 
oraz jego ostatecznej interpretacji. 
Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie 
odpowiedzialny jest szkoła, klub delegujący swoją reprezentację lub rodzic. 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW KRÓLEWSKIEJ GRY

 


