
 
 

   III GMINNY TURNIEJ SZACHOWY  
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

      16 kwietnia 2016  roku 
 

     Regulamin 
 
1. Termin i miejsce: 
- turniej odbędzie się 16 kwietnia 2016 r. (sobota) na Stadionie Miejskim GOSiR ul. 1-go Maja 16 w 
Piasecznie 
2. Uczestnicy : 
- w turnieju  mogą brać udział uczniowie kl. 1-6 szkół podstawowych z gminy Piaseczno             
- udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć    

z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań organizatora 
- udział jest bezpłatny 
-    szkołę może reprezentować dowolna liczba przedstawicieli ( jednakże całkowity limit uczestników    
     nie może przekroczyć 90 osób) 
-   organizator zastrzega wprowadzenie limitu przedstawicieli danej szkoły w razie konieczności 
 
3. Kategorie: 
-  dziewczynki z klas 1-2 szkoły podstawowej 
-  dziewczynki z klas 3-4 szkoły podstawowej 
-  dziewczynki z klas 5-6 szkoły podstawowej 
-  chłopcy z klas 1-2 szkoły podstawowej 
-  chłopcy z klas 3-4 szkoły podstawowej 
-  chłopcy z klas 5-6 szkoły podstawowej 
 

4. Główne cele turnieju: 
‐ popularyzacja szachów wśród dzieci 
- podnoszenie umiejętności szachowych 
‐ rozwijanie zainteresowania szachami 
‐ wyłonienie Mistrza Gminy Piaseczno 
 
5. Przebieg turnieju: 
- turniej rozpoczyna się o godz. 10.00 w budynku na Stadionie Miejskim GOSiR ul. 1-go Maja 16 w 
Piasecznie 
- turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund w tempie 15` przy użyciu   
  zegarów szachowych. Kojarzenia komputerowe programem Chess Arbiter. 

 zgłoszenia kandydatów dokonują nauczyciele z danej szkoły do dnia 31 marca 2016 r. 
mailowo podając imię, nazwisko, datę urodzenia i klasę ucznia 

 po terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane 
   e - mail: iwonagolebiewska@wp.pl  
 
6. Przepisy gry i ocena wyników. 
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego. O zajętym miejscu decyduje 
liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza. 
 
7. Informacje końcowe: 
- rozgrywki ocenia niezależna komisja konkursowa powołana przez organizatora. 
- wyniki turnieju ogłasza organizator 16 kwietnia 2016 r 
- uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu turnieju 16 kwietnia 2016 r. 
- ustalenia komisji konkursowej są ostateczne 
 
 

Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im Ewy Krauze http://www.krauzowka.pl/ 
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