
REGULAMIN 
 

Powiatowych Drużynowych 

Mistrzostw Szkół Podstawowych w Szachach 2014 r. 
 

I. Cel: 

1. Popularyzacja szachów w środowisku szkół podstawowych. 

2. Promocja dobrej zabawy i sportowej rywalizacji. 

3. Wyłonienie Drużynowego Mistrza Powiatu Szkół Podstawowych i jednocześnie 

reprezentanta powiatu na finał wojewódzki. 
 

II. Organizator: 

- Starostwo Powiatowe w Chełmie 

- Szkolny Związek Sportowy w Chełmie 

- Szkoła Podstawowa w Leśniowicach 

- UKS Astra Leśniowice 

- SOK Leśniowice 
 

III. Termin miejsca zawodów: 

    Zawody zostaną rozegrane w Szkole Podstawowej w Leśniowicach dn. 08.12.2014 r. 

o godz. 10:00. 
 

IV. Uczestnictwo w zawodach: 

- drużynę stanowi 4 uczniów z jednej szkoły podstawowej urodzonych w 2002 roku 

i młodszych w tym obowiązkowo przynajmniej jedna dziewczyna. 

- drużyna składa się z 4 osób: 

- I szachownica - chłopiec, 

- II szachownica - chłopiec, 

- III szachownica - chłopiec, 

- IV szachownica - dziewczyna, 

- kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.  

- na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.  

- skład drużyny obowiązuje przez cały turniej. 
 

V. System rozgrywek: 

- zawody przeprowadzi się systemem szwajcarskim kontrolowanym, a w przypadku mniej niż 

7 drużyn systemem każdy z każdym. 

- tempo gry 15 minut na zawodnika. 
 

VI. Punktacja i ocena wyników: 

O miejscu drużyny decyduje w kolejności: 

- punkty duże (meczowe 2, 1, 0) 

- suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana 1 pkt; remis 0,5 pkt;, 

przegrana 0 pkt) 

- wynik bezpośredniego spotkania, 

- lepszy wynik pierwszej ewentualnie kolejnych szachownic, 

- dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów. 

W finale wojewódzkim uczestniczy mistrz powiatu. Obowiązuje zgłoszenie na 7 dni przed 

zawodami. 

Finał wojewódzki odbędzie się  16 grudnia 2014 r.  w Tomaszowie Lubelskim. 

 

VII. Nagrody i wyróżnienia:                 

Za zajęcie I, II, III miejsca drużynowo - puchary i dyplomy. Dla pozostałych drużyn 

dyplomy. Dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach. 

 

VIII. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 4 grudnia 2014 r. na adres: 

lesniowice@zgwrp.org.pl, tel. (82) 567 63 33. 

 

Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników. 

 

Zapraszamy ! 


