
Ostróda, dnia 18.11.2016 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

Szkolnego Związku Sportowego 

w Szachach Drużynowych Szkół Podstawowych 

 

I.   Cel 

1. Popularyzacja szachów wśród młodzieży. 

2. Wyłonienie drużynowego mistrza województwa 

II.  Termin i miejsce 

Turniej odbędzie się 05.12.2016 (poniedziałek) na Zamku w Ostródzie  

przy ul. Mickiewicza 22 

9:45 – Weryfikacja uczestników 

10:00 – Rozpoczęcie gier 

III.  Organizator 

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy  

IV. Współorganizatorzy: 

Miasto Ostróda 

MLKS Ostródzianka 

V. Uczestnictwo 

1. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem Szkolnych Imprez Sportowych na rok  2016/2017. 

2. Uczniowie urodzeni w 2004 i młodsi 

VI. System rozgrywek  

W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach. System zostanie ustalony przed zawodami w zależności od ilości 

zgłoszeń (preferowany szwajcarski kontrolowany na dystansie 7 rund). Drużyna szkolna składa się z 4 zawodników – 3 

chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczynki (szachownica 4). Kolejność zawodników w drużynie, ustalona na odprawie 

technicznej przed zawodami, nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona 

dziewczynka, jednakże pozbawia to ją prawa gry na szachownicy 4-tej. Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się 

na podstawie średnich rankingów drużyny (udokumentowanych wpisem w legitymacji szachowej). Przy identycznych 

średnich rankingach zostanie przeprowadzone dodatkowe los owanie numerów startowych. Zgodnie z Regulaminem 

Szkolnych Imprez Sportowych na rok  2016/2017 nie ma rezerwowych. 

VII. Zgłoszenia 

Zgłoszenia pisemne należy wysyłać na e-mail jacekkrzekotowski@op.pl lub tel. kom 601 784 065 do dnia 01.12.2016. 

Szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. W przypadku nie potwierdzenia uczestnictwa, szkoła nie zostanie dopuszczona 

do zawodów. 

VIII.  Nagrody 

Najlepsze drużyny otrzymają puchary, medale i dyplomy. 

IX.   Punktacja i ocena wyników 

Wyniki partii oceniane są 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 punktów zdobytych przez zawodników) 

- 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.  

Gdy i ten nie wyłoni zwycięzcy o tytule decydować będą wyniki na pierws zej i kolejnych szachownicach.  

W przypadku nieparzystej ilości uczestniczących drużyn, drużyna pauzująca otrzymuje punkt meczowy (duży) i 50% 

punktów (małych) możliwych do zdobycia w meczu. 

Do ostatecznej interpretacji regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.  

X.   Postanowienia końcowe 

Uczestników obowiązują ważne legitymacje szkolne oraz lista uczestników z srs potwierdzona przez dyrektora szkoły  

i opiekuna oraz oświadczenie opiekuna o zgodzie rodziców. Obowiązuje rejestracja szkoły i zgłoszenie do zawodów 

poprzez system rejestracji szkół na stronie srs.szs.pl 
 

Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy wsparciu finansowym 

Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przypominamy szkołom biorącym udział w rozgrywkach i zawodach sportowych realizowanych w ramach Regulaminu 

Szkolnych Imprez Sportowych, o obowiązku wniesienia rocznej składki /40 zł/ na cele statutowe Związku. 

Szkoły, które do tej pory nie wniosły opłaty, prosimy o wpłatę składki na nasz rachunek bankowy  

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704 

Wiceprzewodniczący W-M SZS 

        Jacek Krzekotowski 

mailto:jacekkrzekotowski@op.pl

