
Regulamin 
Wojewódzkiego Turnieju Szkół Podstawowych w Szachach 

o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty 
 
I. CEL:  
1.Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami w środowisku szkół podstawowych. 
2.Wyłonienie indywidualnych i drużynowych zwycięzców Wojewódzkiego Turnieju 
Szkół Podstawowych w Szachach o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty na 2017 r. 
3.Przybliżenie  osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz tradycji legionowej w 150 
rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. 
 
II. TERMIN I MIEJSCE: 
1. Zawody zostaną rozegrane w Szkole Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim 
ul. Żołnierzy Września 1 w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa). Początek zawodów o 
godzinie 10.00, przyjazd do 9.40. 
 
III. ORGANIZATOR: 
1. Szkoła Podstawowa nr 2, UM Tomaszów Lubelski, przy patronacie honorowym 
Kuratorium O światy w Lublinie.  
 
IV. SYSTEM ROZGRYWEK: 
1. Zawody zostaną rozegrane w czterech grupach: dziewczęta, chłopcy z klas I-III, 
dziewczęta, chłopcy z klas IV-VI. Do klasyfikacji szkół zaliczane będą wyniki trzech 
najwyżej sklasyfikowanych chłopców oraz dziewczyny (osobno klasy I-III, osobno klasy 
IV-VI).  
2. Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem 15 
minut na partię dla zawodnika. 
3. W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 
poprawkami FIDE. 
 
V. UCZESTNICTWO: 
1. W mistrzostwach mogą uczestniczyć: uczniowie szkół podstawowych z województwa 
lubelskiego. 
 
VI. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW: 
1. Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1p; remis – 0,5 p, przegrana – 0 p. 
2. O tytule Mistrza w klasyfikacji indywidualnej w przypadku równej ilości punktów 
(dwóch zawodników) decyduje dodatkowy mecz z tempem 5 minut na zawodnika. 
W przypadku dzielenia miejsc przez większą ilość zawodników decyduje punktacja 
dodatkowa. 
3. Kolejność miejsc w Turnieju Szkół Podstawowych będzie ustalona na podstawie liczby 
punktów zdobytych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych uczniów oraz jednej, 
najwyżej sklasyfikowanej uczennicy. 



 
 
VII.NAGRODY I WYRÓ ŻNIENIA : 
1. Zwycięzcy w kategoriach indywidualnych otrzymają odpowiednio tytuł Mistrza 
Wojewódzkiego Turnieju Szkół Podstawowych w Szachach o Puchar Lubelskiego 
Kuratora Oświaty na 2017 r. w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców  
2. Zwycięska drużyna otrzyma tytuł Mistrza Wojewódzkiego Turnieju Szkół 
Podstawowych w Szachach o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty na 2017 r. (w 
kategorii klas I-III, IV-VI). 
3. Pierwsze trzy drużyny otrzymają puchary w klasyfikacji klas I-III oraz klas IV-VI, 
wszystkie dyplomy pamiątkowe. Pierwszych trzech zawodników otrzyma medale, 
natomiast wszyscy dyplomy za udział. 
 
VIII. WY ŻYWIENIE: 
1. Organizatorzy zapewniają  poczęstunek dla uczestników (uczniowie i opiekunowie) w 
postaci ciepłego dania oraz kanapek, drożdżówek i napoi. 
 
IX. ZGŁOSZENIA: 
1.Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres szkoły: sp2tomaszow@poczta.onet.pl. lub 
telefonicznie 84 6644454 lub na www.chessarbiter.com dnia 24 kwietnia 2017 roku. 
 


