
I Wewnątrzszkolne Mistrzostwa Szachowe o Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
 

1. Organizatorzy. 

 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego 

 Szkoła Szachowa „Od Pionka Do Króla” Marek Simon 

  

2. Cele turnieju. 

 Wyłonienie mistrza SSP 1 Poznao. 

 Nagrodzenie dzieci za pracę podczas zajęd szachowych w roku szkolnym 2018/19. 

 Nauka sportowej rywalizacji w duchu fair play. 

 Przedstawienie propozycji kontynuacji zajęd szachowych w przyszłym roku. 

 

3. Data i miejsce. 

Turniej odbędzie się w SSP nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego, ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznao dn. 01.06.2019 r. (sobota)  

o godz. 10:00. Zapisy będą potwierdzane do godz. 9:40. 

 

4. System rozgrywek i sędziowanie. 

 Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 15 minut dla 

zawodnika. 

 Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego 

PZSzach z 1.01.2018 r. z tym wyjątkiem, że przegrywa dopiero trzecie nieprawidłowe posunięcie. 

 

5. Zgłoszenia i wpisowe. 

Liczba uczestników jest ograniczona ilością sprzętu szachowego, którym dysponuje organizator dlatego 

też zachęcamy do jak najwcześniejszych zgłoszeo. Zgłaszad należy się poprzez wpłacanie wpisowego  

w wysokości 30 zł od dziecka w gotówce w sekretariacie; ostateczny termin zgłoszeo to 26.05.2019 r. 

W momencie gdy 30-sta osoba wpłaci wpisowe, lista startowa zostanie zamknięta i zgłoszenia nie będą 

już przyjmowane. Przy zgłoszeniu należy podad rok urodzenia dziecka. 

 



 

6. Ocena wyników. 

O zajętym miejscu w turnieju decyduje liczba zdobytych punktów (1 pkt. – wygrana, 0,5 pkt. – remis,  

0 pkt. – przegrana). W przypadku równej ilości punktów, o zajętej lokacie decydują kolejno: skrócony 

Bucholtz, pełen Bucholtz, liczba zwycięstw, dogrywka tzw. Armagedon (Białe – 10 minut,  

czarne – 8 minut). 

 

7. Harmonogram turnieju. 

9:10-9:40 – potwierdzanie zapisów oraz rozstawianie szachownic przez dzieci. 

9:40-10:00 – drukowanie list startowych i kojarzenia pierwszej rundy. 

10:00 – rozpoczęcie turnieju 

ok. 15:00 – zakooczenie turnieju oraz przedstawienie propozycji zajęd na przyszły rok 

 

8. Nagrody i wyróżnienia. 

Zwycięzca turnieju otrzyma Puchar Dyrektora Społecznej Jedynki. Dodatkowo zawodnicy, którzy zajmą 

miejsca 1-3 zostaną nagrodzeni medalami. Nagrody rzeczowe otrzymają: 

 najlepsza szóstka zawodników 

 najlepszy ur. w 2012 r. 

 najlepsza dziewczynka 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki. 

 

9. Uwagi koocowe. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany oraz własnej interpretacji regulaminu. 

 Na sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych pod rygorem 

przegrania partii w przypadku zawodników lub zakazu wstępu na salę gry w przypadku kibiców. 

 Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu turnieju oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach 

informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 

audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęd, materiałów 

filmowych, wywiadów i nagrao dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach 

informacyjnych i promocyjnych. 


