Regulamin turnieju szachowego dla uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych
z dzielnicy Wawer- „ II Szachowy Turniej Najmłodszych”

1. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie
2. Partnerzy:
Wydział Promocja/Kultura/Sport dzielnicy Wawer
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 124 w Warszawie
Szkoły Podstawowe z dzielnicy Wawer
3. Cele turnieju:
 promowanie gry w szachy wśród najmłodszych uczniów
 propagowanie zasad gry „fair-play”
 doskonalenie umiejętności gry w szachy
 doskonalenie umiejętności gry w szachy z użyciem zegarów
4. Termin i miejsce: 25 listopada 2017r.,
Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa, tel. (22)872 91 18
5. Zasady uczestnictwa:
W zawodach mają prawo wziąć uczniowie klas I-III ze Szkół Podstawowych Dzielnicy
Wawer.
Wszyscy zawodnicy rozgrywają turniej w jednej grupie
Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
 Terminowe zgłoszenia zawodnika/zawodników przez Dyrekcję lub szkolnego
opiekuna
 Posiadanie ważnej legitymacji szkolnej
 Potwierdzenie obecności na sali gry zgodnie z harmonogramem turnieju

Każda szkoła może zgłosić od 4 do 8 zawodników.
Termin zgłoszeń szkół wraz z listami zawodników: do 22 listopada 2017 na adres mailowy:
martynawolska86@gmail.com lub jszczepanska@onet.eu

Zgłoszenie powinno zawierać:
 Pełną nazwę i adres szkoły
 Dane kontaktowe szkoły i osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie reprezentacji
 Imię, nazwisko, klasę i datę urodzenia każdego zawodnika, kategorię i ranking (jeśli
posiada)
6. System rozgrywek:
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund tempem 15
minut na zawodnika.
Na turnieju obowiązują aktualne zasady FIDE oraz kodeks szachowy PZSzach z tą różnicą,
że przegrywa drugie nieprawidłowe posunięcie właściwie zareklamowane sędziemu.
Pierwsze zgłoszone błędne posunięcie pozostaje bez konsekwencji.
Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 5 minut, po tym czasie zawodnik przegrywa
partię walkowerem.
7. Ocena wyników:
Zwycięstwo – 3 punkty
Remis – 2 punkty
Przegrana – 1 punkt
Walkower – 3 punkty
Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
1.

Suma zdobytych punktów

2.

Średni Buchholz

3.

Buchholtz

4.

Liczba zwycięstw

5.

Progres

8. Harmonogram turnieju:
9:30-9:45 Zamknięcie list startowych/potwierdzenie przybycia
10:00- Uroczyste rozpoczęcie
10:15-I runda
11:00- II runda
11:45- III runda
12: 30- IV runda
13:15 -V runda

14:30 -Uroczyste zakończenie

9. Nagrody i wyróżnienia:
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe
miejsca 4-6 medale oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki
10. Finansowanie: koszty organizacji ponosi organizator.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Koszty uczestnictwa (dojazd, wyżywienie, ubezpieczenia) ponoszą delegujące szkoły/
opiekunowie zawodników.
11. Sędziowanie:
Zawody prowadzi sędzia główny z pomocą sędziów rundowych. Od decyzji sędziego
rundowego zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego
głównego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne
12. Postanowienia końcowe:
 Informacje szczegółowe dotyczące turnieju można uzyskać kontaktując się
mailowo: martynawolska86@gmail.com lub jszczepanska@onet.eu
 Opiekę nad zawodnikami podczas turnieju sprawują ich opiekunowie
 Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych przez
zawodników. Opiekunowie są zobowiązani do wyłączenia telefonów na czas
rozgrywek.
 Prosimy, by uczestnicy turnieju zabrali ze sobą obuwie na zmianę.
 Na podstawie art. G.2 aneks G będzie stosowany, z uwagi na
niedysponowanie przez Organizatora zegarami elektronicznymi obowiązuje
art. G.5
 Uczestnik zgłaszając udział w turnieju i podając swoje dane osobowe wyraża
zgodę na ich przetwarzanie przez organizatorów turnieju w celach
organizacyjnych i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 i późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97)
 Organizator zastrzega sobie wprowadzanie zmian do regulaminu oraz jego
ostatecznej interpretacji.

