MISTRZOSTWA ZAMOŚCIA W SZACHACH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
1. CELE
Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym jako efektywnej formy rozwoju
umysłowego.
Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn wśród gimnazjów i szkół podstawowych.
Propagowanie wychowania dzieci i młodzieży poprzez zdrowy styl życia.
2. ORGANIZATORZY
Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu
3. ZGŁOSZENIA
W zawodach uczestniczyć mogą uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej i klas I-III
Gimnazjum zamojskich szkół, o ile uczęszczają do szkoły na terenie Miasta Zamość.
Zgłoszenia do udziału w zawodach - wyłącznie drogą elektroniczną - na adres Zespołu
szkół Nr 2 w Zamościu: gim1zamosc@wp.pl tel. 84 638 44 71 podając: nazwisko i imię,
klasa, szkoła (np. Kowalski Jan, klasa V, SP7 Zamość). Szkoła może zgłosić dowolną liczbę
zawodników.
Ostateczny termin zgłoszeń upływa dn. 05.06.2017 r. Zawody bez opłaty startowej.
4. MIEJSCE I TERMIN
Zawody rozegrane zostaną w Zespole Szkół Nr 2 w Zamościu
Termin: 09.06.2017 (piątek), godz. 9.00
Potwierdzenie przybycia na turniej: 8.15 - 8.45
5. SYSTEM ROZGRYWEK
Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem
10 minut na zawodnika.
Kategorie turniejowe:
− Kategoria A: chłopcy klasy I-VI SP
− Kategoria B: chłopcy klasy I-III Gim.
− Kategoria C: dziewczęta klasy I-VI SP i I-III Gim.
− Kategoria D: zespoły klasy I-VI SP
− Kategoria E: zespoły klasy I-III Gim.
Wszyscy zawodnicy grają w turnieju indywidualnym.
Najlepszych trzech zawodników z każdej szkoły tworzy drużynę, której punkty decydują
o miejscu w klasyfikacji drużynowej.
6. TEMPO I PRZEPISY GRY
Tempo gry - 10 minut na partię dla zawodnika.
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku z późniejszymi
zmianami.
7. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW
Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1 p., remis - 0.5 p., przegrana - 0 p.
Kolejność w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów, a przy ich
równości decydują kolejno:
− wartościowanie średnie Buchholza,
− wartościowanie pełne Buchholza,
− progress,
− wynik bezpośredniego spotkania.

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach otrzyma medale
i dyplomy.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w mistrzostwach.
Wszystkie drużyny (szkoły) otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz szkoły za zajęcie
w klasyfikacji drużynowej miejsc I-III puchary.
9. SPRAWY RÓŻNE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie poszczególnych drużyn.
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich
ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody.
Decyzje sędziego głównego zawodów są ostateczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści
niniejszego komunikatu.

Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu
Alicja Dubel

