
REGULAMIN MISTRZOSTW SUWAŁK 

IGRZYSK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJADY  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W SZACHACH 
  

1.  Zawody odbędą się w sobotę, 14 listopada 2015 roku o godz. 9:00 w 

Zespole Szkół Nr 3 w Suwałkach.  

2.  Zawody są rozgrywane w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej. 

3.  Startuje młodzież – uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli w niej naukę nie 

później niż 01.10.2015 r., w czteroosobowych drużynach.  

 a) Igrzyska urodzeni w roku 2003 i młodsi, 

 b) Gimnazjada urodzeni w roku 2000 i młodsi. 

4. Do startu są uprawnione drużyny suwalskich szkół (organizator może 

dopuścić również drużyny z poza Suwałk), maksymalnie po 2 drużyny 

dziewcząt i chłopców z każdej ze szkół. W sytuacji zgłoszenia 2 drużyn 

do punktacji Miejskiej Rywalizacji Sportowej nie będą liczone drużyny 

oznaczone przed zawodami jako II zespół oraz zespoły z poza Suwałk. 

Warunkiem dopuszczenia do startu jest dotrzymanie terminu 

zgłoszenia. 

5. Zgłoszenia drużyn do czwartku 12 listopada, pisemnie lub faksem na 

adres Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 66, 

fax 87 567-80-63 lub na e-mail kierownika zawodów piotr11z@wp.pl 

Składy imienne z określeniem kolejności szachownic należy podać 

przed odprawą techniczną (nie ma możliwości zgłaszania zawodników 

rezerwowych). 

6.  Drużyna może rozpocząć mecz po spełnieniu następujących warunków: 

a)  został zgłoszony pełny imienny skład zawodników, 

b)  na sali turniejowej znajduje się minimum trzech zawodników ze 

zgłoszonego składu. 

7.  Kolejność zawodników w drużynie, ustalona na odprawie technicznej 

przed zawodami, nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. 

8.   Drużyna grająca w składzie trzyosobowym oddaje walkower na 

czwartej szachownicy. 
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9.  Zawody zostaną przeprowadzone w formie drużynowej systemem gry 

kołowym (przy udziale do 8 drużyn), kołowym w 2 grupach (9-12 

drużyn) lub szwajcarskim (13 i więcej drużyn) na dystansie 

maksymalnie 7 rund. Tempo gry – po 10 minut na całą partię i 

dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii (lub 15 minut 

na partię). 

10. Terminarz turnieju: 900 odprawa techniczna, 910 I runda, 950 II runda, 

1030 III runda, 1110 IV runda, 1150 V runda, 1230 VI runda, 1310 VII 

runda, zakończenie zawodów 1400. 

11. Kolejność miejsc będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych 

punktów meczowych (2 pkt. – wygrana, 1 pkt. – remis), a przy ich 

równości decydują kolejno: 

a)  punkty małe (wygrana – 1 pkt., remis – 0,5 pkt.) zdobyte przez 

wszystkich zawodników drużyny; 

b)   wynik bezpośredniego meczu; 

c)   punkt. Sonnenborna-Bergera; (Bucholza w turnieju szwajcarskim); 

d)   lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach. 

12. O tytule Mistrza Suwałk – w przypadku równej liczby wszystkich 

dodatkowych kryteriów – decyduje dodatkowy mecz, na zasadach 

ustalonych przez sędziego głównego. 

13. Funkcję sędziego głównego pełni Fide Arbiter Paweł Jaroch (sędzia 

międzynarodowy) wyznaczony przez kierownika grupy SZS, 

kierownikiem zawodów jest Piotr Zieliński. 

14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego 

głównego, którego decyzje w trakcie zawodów są ostateczne. 

15. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach. i 

FIDE. 

         Sędzia główny Paweł Jaroch 

Kierownik zawodów Piotr Zieliński 


