
REGULAMIN CYKLU   

10 TURNIEJÓW SZACHOWYCH  

PRZEMYSKIE TALENTY 2012/2013 
 

1. Organizator - MDK , SKKS, UM Przemyśl. 

2. Cel turnieju: wyłanianie i promowanie szachowych talentów  

z Przemyśla i okolic, propagowanie sportu szachowego wśród dzieci i 

młodzieży , doskonalenie gry. 

3. Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 5 do 18 lat zarówno 

dziewczęta jak i chłopcy oraz seniorzy i seniorki . 
Podział grup do ustalania nagród zależny będzie od ilości startujących  

w poszczególnych rocznikach ( 8,10,12,14,16,18 lat z możliwością podziału na 

dziewczęta i chłopców ). Wpisowe Juniorzy - 2 zł , Seniorzy 4 zł - przeznaczone 

na nagrody. Zapisy przez e-mail: maciejk_a@poczta.onet.pl , wiadomości na 

stronie WWW.s-kksprzemysl.pl oraz http://www.chessarbiter.com/ (turnieje –  

z województwa podkarpackiego). W dniu zawodów od 9.00 do godz. 9.45 – do 

wyczerpania wolnych miejsc. 

4. System szwajcarski lub rundowy : 5,7 lub 9 rund (zależnie od ilości 

startujących) decyduje organizator. 

5. Terminy rozegrania turniejów :  

 

6. Miejsce rozgrywania turniejów : MDK ul. Św. Józefa 6 zapisy zawsze  

od godziny 9
30

do 9
45

. Start o 10
00

.  

7. Tempo gry : 15  minut dla zawodnika. systemem szwajcarskim (5 lub 7 

rund) lub rundowym . 

8. Każdy turniej podlega klasyfikacji osobnej oraz ogólnej w całym 

cyklu. Zawodnik , który startuje w poszczególnych turniejach , 

gromadzi punkty do klasyfikacji łącznej - generalnej z 16 turniejów.  

2 najsłabsze wyniki ( z 10  turniejów ) każdego zawodnika  zostanie 

skreślone - nie będą liczone do klasyfikacji łącznej-generalnej.  

W praktyce oznacza to obowiązek startu w 8  turniejach by mieć szansę 

dobrego wyniku w klasyfikacji ogólnej. 

9. W klasyfikacji, przy ustalaniu miejsc w poszczególnych turniejach 

obok punktów głównych będą liczone w kolejności : FB , DB, progres , 

Berger , ilość gier czarnymi , pojedynek bezpośredni . 

10. W klasyfikacji generalnej końcowej w celu ustalenia miejsc  

w pierwszej kolejności liczony będzie wynik z pominięciem 2 

najsłabszych startów a następnie punktacja ogólna bez 3 a jeżeli tu 

wyniki będą takie same to bez 4,5 aż do uzyskania różnicy .   

11. Podział na grupy wiekowe w turnieju będzie zależał od ilości 

startujących zawodników – decyduje organizator. 

12. Wartościowe nagrody i upominki dla uczestników turnieju będą 

wręczane zarówno za uzyskany wynik w poszczególnych turniejach jak 

również za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.  
 
 

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu lub zmiany 

zapisów. 
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące / zgodnie z Ustawą 

o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r. (rozdział 10, Art.52 pkt. 2)/. Za stan zdrowia 

zawodników /zdolność do udziału w zawodach/ odpowiada jednostka delegująca. Opiekę 

wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie, we 

współpracy z organizatorami.  

Nasza strona WWW.s-kksprzemysl.pl  e-mail: maciejk_a@poczta.onet.pl  

 

Start 

I Turniej w Cyklu 

Przemyskie Talenty 

2012/2013 

29 września 2012 

Godzina 9.30 MDK 

II – 27 października 2012 

 

VI - 26 stycznia  2013 

III -  10 listopada 2012 

 

VII – 9 luty 2013 

IV – 15 grudnia 2012 VIII - 16  marca 2013 

V –   12 stycznia  2013 IX –  27 kwietnia 2013 

X – 25 maja 2013 
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