Olsztyn, dnia 20.10.2021r.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Szkolnego Związku Sportowego w Szachach Drużynowych
Szkół Podstawowych – Igrzyska Dzieci (rocznik 2009 i młodsi)

I. CEL
1. Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Wyłonienie drużynowych mistrzów województwa WM SZS w szachach.
II. TERMIN i MIEJSCE
Turniej odbędzie się 17.11.2021r (środa) w Auli Zespołu Szkół w Biskupcu, ul. Bolesława Chrobrego 13.
9.00 – 9.30 – potwierdzenie udziału,
9.30 – 9.45 – weryfikacja zawodników i składów drużyn,
9.45 – odprawa techniczna oraz otwarcie zawodów,
10:00 – rozpoczęcie gier,
14:30 – zakończenie rozgrywek i wręczenie nagród.
III. ORGANIZATORZY
1. Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy.
2. Zespół Szkół w Biskupcu.
IV. UCZESTNICTWO
1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Imprez Sportowych wchodzących w skład
Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół na rok szkolny 2021/2022.
2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły – rocznik 2009 i młodsi.
3. Uczestników obowiązują ważne legitymacje szkolne, które są podstawowym dokumentem przy weryfikacji
zawodników wchodzących w skład danej drużyny.
V. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
System szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 10 min. + 5 sek. na każde posunięcie, kojarzenie rund
programem ChessArbiter Pro 2010. Obowiązują przepisy gry FIDE oraz PZSzach.
Drużyna szkolna składa się z 4 zawodników – 3 chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczynki (szachownica 4).
Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczynka, jednakże pozbawia to ją prawa do gry na
szachownicy 4-tej. Kolejność zawodników w drużynie ustalona na odprawie technicznej przed zawodami nie
może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Listę startową drużyn ustala się na podstawie średnich rankingów
PZSzach wszystkich zawodników danej drużyny. Przy jednakowych średnich rankingach decyduje losowanie.
Zgodnie z Regulaminem Imprez Sportowych na rok szkolny 2021/2022 drużyna składa się z 4 osób, skład
drużyny obowiązuje przez cały turniej – nie ma zawodników rezerwowych.
VI. PUNKTACJA i OCENA WYNIKÓW
Wyniki partii oceniane będą następująco: wygrana – 1 pkt, remis – 0.5 pkt, przegrana – 0 pkt.
Kolejność drużyn w zawodach będzie ustalana na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych
(wygranie meczu – 2 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt.) a przy ich równości decydują kolejno:
- punkty małe (suma wszystkich punktów zdobytych przez zawodników drużyny),
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.
O zajęciu pierwszego miejsca (w przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia)
decyduje dodatkowy mecz z tempem 5 minut na partię dla zawodnika.
W przypadku nieparzystej ilości uczestniczących drużyn, ekipa pauzująca otrzymuje 1 pkt. meczowy (duży)
i 50% punktów (małych) możliwych do zdobycia w meczu.
Wyniki końcowe zostaną zamieszczone na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/tdr_3783/
VII. ZGŁOSZENIA
Listy zawodników wygenerowane z systemu srs potwierdzone przez dyrektora szkoły należy przesyłać na adres
e-mail: ori49@wp.pl oraz poprzez system rejestracji szkół na stronie: srs.szs.pl do dnia 12.11.2021r.
Szkoła może wystawić tylko jedną drużynę !!!
VIII. NAGRODY
Najlepsze drużyny otrzymają puchary, medale i dyplomy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W związku z trwającą epidemią koronawirusa respektowane będą aktualnie obowiązujące
zalecenia sanitarno – epidemiologiczne oraz wytyczne Polskiego Związku Szachowego.
2. Do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz przepisów gry upoważniony jest sędzia główny, którego
decyzje są ostateczne.
3. Kontakt z sędzią głównym zawodów: Paweł Orłowski, e-mail: ori49@wp.pl, tel. 665-65-49-49.
Kontakt z organizatorem WM SZS: Dariusz Marchlewski, e-mail: wmszs@szs.olsztyn.pl, tel. 607-213-029.
Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz
realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący W-M SZS
Dariusz Marchlewski

