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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 14 - 2021/2022 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

SZACHACH DRUŻYNOWYCH 

XXIII IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

TERMIN ZAWODÓW:  09 GRUDNIA 2021r. /CZWARTEK/, godz. 9.30 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Szkoła Podstawowa w Malanowie                   

          Hala Sportowa 

KATEGORIA: IGRZYSKA DZIECI (rocznik 2009 i młodsi) i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

(rocznik 2007-2008) 

 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i 

regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. 

W mistrzostwach startuje młodzież urodzona w roku 2009 i młodsza, oraz urodzona w w roku 

2007-2008 posiadająca ważną legitymację szkolną. 

W mistrzostwach uczestniczą drużyny 4 osobowe ( dziewczyna, grająca na 4 szachownicy), 

uczniowie tej samej szkoły, ur. w roku 2009 i młodsi, posiadający ważną legitymację szkolną. 

Drużyna może przywieźć maksymalnie do 2 zawodników rezerwowych. Na szachownicach 

chłopięcych mają prawo startować również dziewczęta. 

Prawo startu w finałach wojewódzkich mają 2 drużyny z powiatu. Szkoła może wystawić tylko 

jedną reprezentację. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami 

organizacyjnymi, szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym 

zawodów. 

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS                        

i  regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego oraz przepisami FIDE i PZSzach. 

Przed zawodami odbędzie się weryfikacja zawodników. 

Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9 rund 

w zależności od ilości zgłoszonych drużyn (o ilości rozgrywanych rund decyduje organizator w 

dniu zawodów po weryfikacji wszystkich drużyn), tempem 15 min. na partię dla zawodnika. 

W mistrzostwach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 

 

PUNKTACJA: 

 



Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów 

(tzw. meczowych): wygranie meczu - 2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p. a przy ich równości 

decydują kolejno: 

- suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., 

przegrana- 0p.), 

- wartościowanie pełne Buchholza, 

- wynik bezpośredniego spotkania, 

- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach. 

 

Kartę weryfikacyjną z Systemu SRS oraz Oświadczenia uczestnika zawodów. 
Przedstawiają: 

- do wglądu legitymacje uczniów (w przypadku legitymacji wystawionych po 1 

października należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie 

rozpoczęcia nauki). 

 

Prosimy o nie grupowanie się i zachowanie odpowiedniego dystansu przez cały czas 

trwania zawodów. 

Za pozostawienie czystości na terenie obiektu odpowiada opiekun/nauczyciel 

z danej szkoły wpisany do karty weryfikacyjnej. 

Bezpośrednio odpowiedzialnymi za zachowanie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży                  na 

zawodach, są nauczyciele wpisani do karty weryfikacyjnej. 

 

NAGRODY: 

W każdej kategorii (ID) (IMS) reprezentanci szkół otrzymują: 
- puchar za I miejsce, 
- dyplomy dla drużyny za I-III miejsce, 

 

 

W finale rejonowym prawo startu mają dwie najlepsze reprezentacje szkolne w 

kategorii ID i IMS - z zawodów powiatowych. 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół: 
srs.szs.pl nie później niż do 08 GRUDNIA 2021 roku – do godz. 15:30. 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

9:30 - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu - Igrzyska Dzieci - 

 

10:00 – losowanie meczów, i rozpoczęcie zawodów 

 

13:00 (około) -zakończenie zawodów 

Mariusz Wachowicz –601 147 812 Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 


