
  

 

 

 

Regulamin 

Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w Szachach 

w roku szkolnym 2017/18 

  

1. CEL IMPREZY: 

 Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży    

 Wymiana doświadczeń sportowych, organizacyjnych i szkoleniowych z opiekunami 

 Wyłonienie drużyn do Mistrzostw Województwa w szachach 

2. ORGANIZATOR: 

 Starostwo Powiatowe w Toruniu 

 Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie 

 Kierownik zawodów – Andrejus Sivickis tel. 603770322, asivickis@gmail.com 

3. TERMIN, MIEJSCE 

Termin: 13.12.2017 r. godz. 10.00, odprawa techniczna od godz. 9.30. 

Sala gry: Zespół Szkół im. Kopernika w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1. 87-640 Czernikowo 

4. GRUPY TURNIEJOWE, SYSTEM ROZGRYWEK 

Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch grupach: 

 Grupa A – Uczniowie rocznik 2004 – 2002 

 Grupa B – Uczniowie rocznik 2005 i młodsi 

Przeprowadzone będą w oparciu o Kodeks Szachowy – 7 rundowy system szwajcarski.  

Tempo gry wynosi 15 minut na partię dla każdego zawodnika.  

Sprzęt szachowy zapewnia organizator. 

W razie małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup 

turniejowych, a także do zmiany systemu rozgrywek ze szwajcarskiego na kołowy. 
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5. KLASYFIKACJA 

 Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów (1 pkt, 0,5 pkt, 0 

pkt), a w razie ich równości decyduje, wartościowanie Buchholza śr. i pełnego, w dalszej 

kolejności liczba zwycięstw. 

 Zwycięzcy grup turniejowych za I, II, III miejsca otrzymają puchary oraz medale, osobno  

w kategorii kobiet i mężczyzn.  

 Najlepsza drużyna z poszczególnej grupy A i B awansuje do Mistrzostwa Województwa 

w Szachach. Do klasyfikacji bierze się sumę 4 najlepszych wyników z jednej szkoły 

(wśród których powinna znaleźć co najmniej jedna kobieta). Uwaga: Do klasyfikacji 

drużynowej nie może być brana pod uwagę reprezentacja męska z jednej szkoły. 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 Uczestnikami zawodów mogą być tylko uczniowie uczęszczające do szkół z powiatu 

toruńskiego (rocznik 2002 i młodsi).    

 Zgłoszenie udziału w grupach A i B należy przesłać najpóźniej do 11.12.2017 r. na 

mail: asivickis@gmail.com. W zgłoszeniu powinna się znaleźć informacja: Nazwa 

szkoły, imię nazwisko, data urodzenia, kategoria szachowa (jeśli występuje). 

 Jedna szkoła może zgłosić do 7 zawodników dla poszczególnej grupy wiekowej. 

 Po uzgodnieniu z organizatorem, liczba zgłoszonych zawodników może ulec zmianie.  

 7. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 Za stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca 

zawodnika do udziału w turnieju. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu. 

 Podczas zawodów dzieci przebywają pod opieką opiekunów.  

 Organizatorzy oraz sędziowie nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie zawodów. 

8. INNE INFORMACJE 

 Drużynowe Mistrzostwa Województwa dla rocznika 2004-2002 odbędą się w 

Bydgoszczy 9.01.2018 r. zgłoszenie do dnia 15.12.2017 r. 

 Drużynowe Mistrzostwa Województwa dla rocznika 2005 i młodsi odbędą się w 

Bydgoszczy 23.01.2018 r., zgłoszenie do 12.01.2018 r.  
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