
Przemyśl, 29.12.2011 r. 

 

Regulamin 
Cyklu Turniejów  

FERIE SZACHOWE 2012 

w Młodzieżowym Domu Kultury  

w Przemyślu 
 

1. Cel. 
1.1.Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. 

1.2.Doskonalenie gry w szachy. 

1.3.Uatrakcyjnienie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

2. Organizator. 

- Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu 

- Sportowo – Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu 

 

3. Termin i miejsce. 
30.01. 2012 - 03.02 2012roku – Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu ul. Św. Jozefa 6 

 

4. Ramowy program  Cyklu Turniejów FERIE SZACHOWE 2012. 

 
 System rozgrywek kołowy lub szwajcarski zależnie od ilości zgłoszeń. 

 

Turnieje indywidualne 
 

I. Turniej A - dla juniorów i juniorek do lat 8 i 10 .  P30 

( urodzonych w roku 2002 i młodsi ) 
 

30-31.01.2012 Start 30 stycznia godzina 8.30 

 

II. Turniej  B otwarty i klasyfikacyjny – P30 i P60  1 luty – 4 luty 2012. 
( W jednej, dwóch lub trzech grupach turniejowych z rankingiem do 1400 do 1799 i od 1800 ) 

 

1 lutego zapisy od 8.30 do 8.45            Start godzina 9.00 
 

1 lutego 2012  I runda      godzina 9.00 II runda     godzina 11.10      

2 lutego 2012 III runda godzina 9.00 IV runda godzina 11.10 V runda godzina13.20  

3 lutego 2012 VI runda godzina 9.00 VII runda godzina 11.10 

4 lutego 2012 VIII runda godzina 9.00 IX runda godzina 11.10 

 

Turniej drużyn szkolnych, klubowych i ,,dzikich” złożonych  

z juniorów i juniorek do lat 14 (1998 i młodsi ) 
 

6 lutego ( poniedziałek ) 2012 godzina 8.30  P20 

 

Drużyna składać powinna się  z 2 juniorów i 2 juniorek do lat 14. 

 

Odprawa techniczna o godz. 8,30.        I  runda 9,00 

 



 

 

5. Uczestnictwo w turniejach indywidualnych . 

 
5.1.Uczestnictwo udziału w turniejach A i B  należy zgłosić do Sędziego Głównego Maciej Karasiński 37-700 

Przemyśl ul.  Św. Józefa 6  ; tel. 790313321, 16 6703319 e-mail: maciejk_a@poczta.onet.pl   w terminie 

do 20 stycznia 2012 roku lub w dniu zawodów. Liczba miejsc ograniczona.  

5.2.Wpisowe do turnieju A – 2 zł 

5.3. Wpisowe do turnieju B – 10 zł 

5.4. Juniorzy SKKS z opłaconymi bieżącymi składkami klubowymi: 

wpisowe do turnieju A – 0 zł 

wpisowe do turnieju B  - 5 zł 

5.5. Organizator może w uzasadnionym przypadku zwolnić juniora z opłaty wpisowego.  

 

6. Zgłoszenia do udziału Turnieju Drużynowym . 

 
Wszystkie kluby i szkoły , które zgłoszą się pismem (załącznik nr1)  przesłanym do dnia 20.01.2011 r. na adres 

Sędziego Głównego Maciej Karasiński 37-700 Przemyśl ul.  Św. Józefa 6  ; tel. 790313321, 16 6703319 e-

mail: maciejk_a@poczta.onet.pl   i   otrzymają potwierdzenie przyjęcia do turnieju. 

W turnieju może wziąć udział każda drużyna zgłoszona i potwierdzona przez sędziego. 

W dniu zawodów będzie możliwość zgłoszenia drużyny jeżeli organizator wyrazi zgodę uwzględniając 

możliwości organizacyjne. Liczba uczestników jest ograniczona. 

 

7. Skład drużyny w turnieju drużynowym i przepisy techniczne. 

 
7.1.Drużyna składa się  zawodników, w następującej kolejności szachownic: 

- 2 juniorów do 14 lat ( rocznik 1998 i młodsi ), 

- 2 juniorki do 14 lat ( rocznik 1998 i młodsza ). 

 

UWAGA :  W przypadku zgłoszenia się 4 drużyn z wszystkimi zawodnikami i zawodniczkami 

urodzonymi poniżej 2002 roku organizator może wydzielić osobną grupę turniejową.  

 

7.2.Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek rezerwowych, 

7.3.Kolejność zawodników podana w składzie, zweryfikowana w dniu odprawy technicznej nie może ulec 

zmianie w czasie zawodów. 

7.4.Juniorka może być zgłoszona na szachownicę juniora, ale bez prawa gry na szachownicy juniorki.  

Juniorzy zgłoszeni pierwotnie na szachownicy niższej mogą być wystawieni w składzie na szachownicę 

wyższą, z prawem powrotu na szachownicę niższą, przy zachowaniu „układu  „drabinkowego”. 

 

8. Kapitan drużyny. 
Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub. 

W czasie gry zawodnik ma prawo, w obecności sędziego, zapytać kapitana czy może przyjąć propozycję 

remisu. Kapitan odpowiada „tak” lub „nie”. inne kontakty, w czasie gry są zabronione. 

9. System rozgrywek drużynowych  
Turniej drużynowy  rozgrywany będzie systemem rundowym lub szwajcarskim. Numery startowe ustala 

sędzia główny losowo. Przy nieparzystej liczbie drużyn, drużyna pauzująca otrzymuje 50% punktów  

z liczby zawodników przedstawionych sędziemu przed rozpoczęciem rundy. 

 

10. Tempo gry i przepisy turnieju drużynowego. 
10.1. Tempo gry: 20 min. na rozegranie partii. 

 

11. Punktacja i ocena wyników. 
11.1. Punkty meczowe: za wygrany mecz – 2 , za remis – 1, za przegrany mecz – 0. 
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11.2. Punkty małe – zdobyte w poszczególnych partiach – wygrana 1 punkt, remis 0,5  

punktu, przegrana 0. 

11.3. Kolejność miejsc ustala się wg następujących kryteriów: 

- liczba punktów meczowych, 

- liczba punktów małych, 

- bezpośredni mecz (mecze), 

- punktacja Bergera – Sonneborna, dla turnieju kołowego 

- punktacja pełna Buchholza i następnie progres, dla turnieju szwajcarskiego 

- wynik na pierwszej i kolejno dalszych szachownicach. 

 

12.  Nagrody: 
12.1.1. Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary i dyplomy. 

12.1.2. Wśród uczestniczących drużyn wyłoniony zostanie mistrz drużynowy do lat 10 ( wszyscy członkowie 

drużyny urodzeni poniżej 2002 roku) i  do lat 14 ( wszyscy członkowie drużyny urodzeni poniżej 1998 

roku). 

12.1.3. Najlepsi na poszczególnych szachownicach, otrzymają dyplomy i drobne upominki w kategorii do lat 

10 i do lat 14. 

 

13.  Komisja sędziowska i jej obowiązki. 
13.1. Sędzią głównym jest Maciej Karasiński 

13.1.1. Asystent sędziego głównego wydaje decyzję w czasie trwania meczów. Od ich orzeczeń przysługuje 

odwołanie do sędziego głównego do momentu rozpoczęcia następnej rundy . 

13.2. Decyzje sędziego głównego są ostateczne podczas trwania zawodów. 

 

14.      Finansowanie. 
14.1. Koszt uczestnictwa, ponoszą kluby. 

14.2. Koszty organizacyjne – organizatorzy. 

Wpisowe do turnieju drużynowego wynosi 10 zł. od drużyny uiszczone przed rozpoczęciem zawodów . 

Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek.  

15.      Inne ustalenia. 
15.1.1. Zespoły reprezentujące jeden klub nie mogą grać ze sobą a w przypadku małej ilości startujących  

drużyn spotykają się w pierwszych rundach. 

15.2. Za wszelkie ubezpieczenia zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. 

( Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. rozdział 10. Art. 52 p. 2 ). 

15.3. Za stan zdrowia zawodników ( zdolność do udziału w zawodach) odpowiada    

jednostka delegująca. 

15.4. Kierownik i kapitan drużyny są odpowiedzialni za zachowanie się zawodników. 

15.5. Organizator zastrzega sobie prawo wyodrębnienia grupy turniejowej ( w Turnieju Drużynowym ) do      

      lat 10 w przypadku zgłoszenia się minimum 4 drużyn w odpowiednim składzie wiekowym. 

15.5.1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Zarządu SKKS 

i sędziego głównego zawodów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  nr  1 

     

 

 

     

Zgłoszenie  drużyny 

do  Cyklu Turniejów  

FERIE SZACHOWE 2012 

w Młodzieżowym Domu Kultury  

w Przemyślu 

 

TURNIEJ DRUŻYNOWY 

6 LUTEGO 2011 ROKU 
 

Nazwa  klubu  (drużyny)  

Telefon  

E-Mail  

Kapitan  drużyny  
 

Zasadniczy  skład  drużyny: 

 

Szach. Nazwisko  i  imię Data  ur. Kat. Ranking 

1. Ch-14     

2. Ch-14     

3. Dz-14     

4. Dz-14     
 

Zawodnicy  rezerwowi: 

 

Szach. Nazwisko  i  imię Data  ur. Kat. Ranking 

R1. Ch-14     

R1. Dz-14     
 

 

 

 
 

 

.........................................      ................................................. 

Data  zgłoszenia      Podpis  zgłaszającego 
 


