DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
KLASY I-III EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE
Sielpia Wielka k./Końskich, 11-14.04.2019
1. CELE
Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym
Wyłonienie najlepszych drużyn wśród klas I-III – mistrzów Polski
2. ORGANIZATOR - Świętokrzyski Związek Szachowy. Dyrektor turnieju – Marta Orłowska
3. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach - wyłącznie drogą elektroniczną - na adres dyrektora turnieju:
Marta Orłowska, biuro@szszach.pl; informacje dodatkowe – tel. 510 10 84 85
W zgłoszeniu należy podać ilość drużyn, skład imienny wraz z klasą i datą urodzenia oraz określić
zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia. Termin zgłoszeń upływa dn. 25.03.2019 r.
5. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Zawody rozegrane zostaną w dn. 11-14.04.2019. Przyjazd w dn. 10.04.2019. od godz. 16.00 –
odprawa techniczna o godz. 20.00 – obecność obowiązkowa.
Miejsce rozgrywek – Ośrodek Wypoczynkowy Łucznik, Sielpia Wielka, ul. Spacerowa 11
6. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczą uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczęszczający do danej szkoły
minimum od września 2018:
- objętych projektem „Edukacja przez Szachy w Szkole”
- nieobjętych projektem „Edukacja przez Szachy w Szkole”
7. SYSTEM ROZGRYWEK
Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. Drużyna składać się ma
z 4 zawodników - 3 chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczynka (szachownica 4.). Kolejność
zawodników w drużynie, łącznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie technicznej przed zawodami,
nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona
dziewczynka, jednakże pozbawia to ją prawa do gry na szachownicy 4-tej. Kolejność drużyn przed
pierwszą rundą ustala się na podstawie średnich rankingów drużyny (udokumentowanych w
Centralnym Rejestrze PZSzach lub wpisem do legitymacji szachowej). Zmianę składu drużyny należy
podać sędziemu najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem rundy.
8. TEMPO I PRZEPISY GRY
Tempo gry - 30 minut na partię dla zawodnika.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz Kodeksu Szachowego PZSzach.
9. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW
Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1 p., remis - 0,5 p., przegrana - 0 p. Kolejność
drużyn w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (wygranie
meczu - 2 p., remis - 1 p., przegrana - 0 p.) a przy ich równości decydują kolejno: - punkty małe (suma

punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach) - wartościowanie średnie Buchholza (system
szwajcarski) - wartościowanie pełne Buchholza (system szwajcarski) - wynik bezpośredniego
spotkania - lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.
W przypadku, gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia, decyduje dodatkowy
mecz z tempem 15 minut na partię dla zawodnika. W razie remisu premiowany jest zespół, który
odniósł zwycięstwo na wyższej szachownicy. W przypadku nieparzystej liczby uczestniczących drużyn,
drużyna pauzująca otrzymuje punkt meczowy (duży) i 50% punktów (małych) możliwych do zdobycia
w meczu.
10. WPISOWE
Wpisowe w wysokości 100 zł od drużyny należy wpłacić przelewem na konto Polskiego Związku
Szachowego, Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827
W temacie proszę koniecznie umieścić zapis: DMPSz 2019 i nazwę szkoły.
11. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom zawodów zgłoszonym w terminie zakwaterowanie i
wyżywienie w Ośrodku Wypoczynkowym Łucznik Sielpia Wielka k. Końskich, ul. Spacerowa 11, w
kwocie 85 zł w segmentach 3+3, w kwocie 90 zł/osobodzień w pokojach 2, 3-osobowych oraz 110 zł
w pokojach 1-osobowych. Wyżywienie - szwedzki stół (śniadania i kolacje), obiad serwowany.
Łączny koszt pobytu od osoby:
Segment 3+3 – 340 zł, Pokój 2, 3-osbowy – 360 zł, Pokój 1-osobowy – 560 zł.
Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnieść przelewem na konto lub – w uzgodnieniu z
organizatorem – gotówką w dniu przyjazdu.
Numer rachunku bankowego do wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie – do dnia 5.04.2019:
Świętokrzyski Związek Szachowy 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517
W temacie proszę koniecznie umieścić zapis: DMPSz 2019 i nazwę szkoły.
12. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Zawodnicy trzech najlepszych drużyn otrzymają: puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe
Trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach otrzyma dyplomy i puchary
Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy Łączna pula nagród i upominków – 8000 zł.
13. SPRAWY RÓŻNE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie poszczególnych drużyn. Zawodnik
ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną. Za zdolność zawodników do startu w
mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła
delegująca uczniów na zawody. Od decyzji sędziego rundowego można odwołać się do sędziego
głównego, którego decyzja jest ostateczna.
Organizator gwarantuje:
a) transmisję on-line z 60 szachownic,
b) poczęstunek na rundę, bufet kawowy,
c) nieodpłatny dostęp do Internetu,
d) nieodpłatne imprezy towarzyszące: grill/ognisko, inne atrakcje z aktualnej oferty obiektu,
f) bezpłatny parking dla uczestników zawodów,
h) upominki dla zawodników: książki, długopisy, gadżety imprezy.
Ostateczna interpretacja komunikatu zależy do organizatora.
Dyrektor Turnieju - Marta Orłowska

