
 
 

Regulamin VIII Spartakiady Dzieci i Młodzieży 
Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 

pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka  
SZACHY 

 

I. Cel: 
● Przypomnienie dzieciom i młodzieży o dziewiątej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. 
● Uczczenie ofiar poległych w katastrofie m.in poprzez szlachetną rywalizację 

sportową. 
● Propagowanie patriotyzmu wśród młodego pokolenia Polek i Polaków.  
● Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży. 

II. Organizatorzy i współorganizatorzy: 
● Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość  
● Ośrodek Sportu i Rekreacji „TOMASOVIA” w Tomaszowie Lubelskim 
● TKS „TOMASOVIA 
● Uczniowski Klub Sportowy GIM DWÓJKA  przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Tomaszowie Lubelskim                                                                              
● Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TOMASOVIA przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Tomaszowie Lubelskim                                                                              
 Komitet Organizacyjny ma formułę otwartą- zapraszamy do współpracy. 

1. Termin i miejsce: 
       Zawody odbędą się dnia 05.04.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie 
Lubelskim, ul. Żołnierzy Września 1, początek zawodów o godzinie 1000 

2. Zasady uczestnictwa: 
W Spartakiadzie mają prawo wystartować wszyscy chętni uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów. 
  
Ok. godz. 1400 Uroczyste zakończenie zawodów. 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia do sędziego głównego zawodów na email: zadlo@wp.pl Żądło Ryszard Tel. 

662 114 327lub bezpośrednio na stronę Związku: akzamosc@o2.pl do dnia  1 kwietnia 2019 

r. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc. 
 
System rozgrywek: 
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem  
10 minut dla zawodnika na partię. 
 
 
 



Punktacja i ocena wyników : 

 
1. Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1 pkt, remis -  0,5 pkt, przegrana - 0 

pkt 
2. Indywidualne o kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów 

w rozegranych przez zawodnika partiach. 
3. W razie zdobycia takiej samej ilości punktów w turnieju, o zajętym przez zawodnika 

miejscu decyduje punktacja pomocnicza w następującej kolejności kryteriów: 1. 
Średni Buchholz;2. Buchholz; 3. Progresja 

 
W Turnieju będą następujące kategorie wiekowe: 
Szkoły Podstawowe:  klasy I-III kategoria: chłopcy i dziewczęta 

klasy IV –VI kategoria: chłopcy i dziewczęta 
klasy VII, VIII i Gimnazjum 

3. Nagrody: 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe. 
Zawodnicy za zajęcie I-III miejsca w każdej kategorii otrzymają okolicznościowe medale. Za 
zajęcie miejsca I-VI  zawodnicy otrzymają dyplomy.  

4. Zasady finansowania: 
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy i współorganizatorzy. 
Koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące startujących zawodników (Szkoły 

Podstawowe, Gimnazja, Kluby Sportowe). 
5. Postanowienie końcowe: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZSzach. 
Ubezpieczenie zawodników należy do jednostki delegującej. 
 
 

                                                           Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  

                                                                                  ORGANIZATORZY 


