
 

SZACHOWE TURNIEJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. SZYMONA SZYMONOWICA W  ZAMOŚCIU

NIEPODLEGŁA

 
III Otwarte Mistrzostwa Miasta Zamościa w Szachach  

Edukacja przez Szachy w Szkole dla klas I-III - „Nasza Niepodległa 2018” 
„227 turniej na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”  

I. CEL: 
1. Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami w środowisku szkół podstawowych. 

2. Wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów Miasta Zamościa Szkół Podstawowych klas I-III w Szachach w ramach 

projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. 

II. TERMIN I MIEJSCE: 
Zawody zostaną rozegrane w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5 w dniu 10 maja 2018 roku (czwartek). Początek 

zawodów o godzinie 10.00, potwierdzenie udziału do 9.40. 

III. ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu oraz UKS Lider Zamość pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

IV. SYSTEM ROZGRYWEK: 
1. Zawody zostaną rozegrane w sześciu kategoriach: 

• dziewczęta z klas I-II i chłopcy z klas I-II, 

• dziewczęta z klas III i chłopcy z klas III, 

• klasyfikacja drużynowa dziewcząt, klasyfikacja drużynowa chłopców. 

2. Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem 10 minut na partię dla zawodnika. 

3. W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z poprawkami FIDE. 

V. UCZESTNICTWO: 
W mistrzostwach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych zgłoszeni przez swoją szkołę i uczęszczający do klas I-III 

z Miasta Zamość i powiatu zamojskiego oraz szkoły z województwa lubelskiego biorące udział w projekcie „Edukacja przez 

Szachy w Szkole”. 

VI. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW: 
1. Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1p; remis – 0,5 p, przegrana – 0 p. 

2. Kolejność miejsc w klasyfikacji indywidualnej ustalana będzie wg kryteriów: suma punktów, Buchholz średni, Buchholz, 

liczba zwycięstw, progres, bezpośredni pojedynek. 

3. W turnieju będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa szkół w kategorii dziewcząt i chłopców. Do klasyfikacji szkół 

zaliczane będą wyniki trzech najwyżej sklasyfikowanych chłopców oraz trzech dziewcząt (w oddzielnych klasyfikacjach 

drużynowych). 

VII.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 
1. Zwycięzcy w kategoriach indywidualnych otrzymają odpowiednio tytuł Mistrza Miasta Zamościa Szkół Podstawowych 

w Szachach w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców klas I-II i klas III. 

2. Zwycięskie drużyny otrzymają tytuły Mistrza Miasta Zamościa Szkół Podstawowych w Szachach w ramach projektu 

„Edukacja przez Szachy w Szkole” w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców klas I-III. 

3. Wszystkie szkoły otrzymają puchary w odpowiedniej klasyfikacji. Pierwszych trzech zawodników otrzyma medale, 

natomiast wszyscy dyplomy za udział. 

VIII. ZGŁOSZENIA: 
1. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres szkoły: sp6zam@wp.pl do dnia 7 maja 2018 roku (poniedziałek). 
2. W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, nazwisko i imię uczestnika, klasę, rok urodzenia, ew. kategorię szachową jeżeli 

posiada. Kontakt: Grzegorz Pańko, grzegorz.panko@wp.pl, tel. 502137933. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. 

2. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. 


