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R E G U L A M I N 
WOJEWÓDZKIEJ GIMNAZJADY 2016/2017 

W SZACHACH DRUŻYNOWYCH 
 

 

I. CELE: 
 

 Popularyzacja szachów młodzieżowych; doskonalenie poziomu gry z możliwością sprawdzenia 
i konfrontacji własnych umiejętności na szczeblu wojewódzkim 

 Wyłonienie DRUŻYNOWYCH MISTRZÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w kategorii szkół 
gimnazjalnych 

 

II. ORGANIZATORZY: 
 

 Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
 Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie. 23-408 Aleksandrów III 554 
 Urząd Gminy w Aleksandrowie 
 Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju 
 

III. TERMIN I MIEJSCE: 
 

 29 listopada 2016r. (wtorek) ; przyjazd uczestników do godz. 1000 
 Turniej odbędzie się w sali weselnej przy Urzędzie Gminy w Aleksandrowie (powiat biłgorajski) 

 Przewidywane zakończenie turnieju: godz. 1400 
 

IV. ZGŁOSZENIA: 
 

 Zgłoszenia drużyny na liście wygenerowanej z Systemu Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl   
w  terminie do 25.11.2016r 

 W skład każdej z drużyn musi wchodzić przynajmniej jedna dziewczyna. Na szachownicy czwartej 
grają wyłącznie dziewczęta 

 Bliższe informacje: tel. 6875327 (Gimnazjum w Aleksandrowie), 698443414, arturkimak@gmail.com 
 Sędzia turnieju: Artur Kimak 
 

V. PRAWO STARTU: 
 

 Drużynowi mistrzowie powiatów woj. lubelskiego w kategorii GIMNAZJADA. 
 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK: 
 

 Zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (kojarzenia 
komputerowe). tempem po 15 minut na zawodnika na rozegranie partii 

 Każdy mecz składać się będzie z czterech równolegle rozgrywanych partii szachowych w myśl klucza: 
A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4 

 O kolejności w turnieju decydują kolejno: liczba punktów meczowych (2 za wygranie meczu,  
1 za zremisowanie meczu, 0 za przegranie meczu), w przypadku równych punktów meczowych 
o kolejności miejsc decydują kolejno: liczba małych punktów, bezpośrednie spotkanie (w przypadku 
remisu –  lepszy wynik indywidualny zawodnika na wyższej szachownicy w całym turnieju, mecz 
dodatkowy) 
 

 

VII. NAGRODY: 
 Zwycięskie szkoły otrzymają puchary i dyplomy. Zwycięski zespół otrzyma tytuł szachowego 

drużynowego mistrza województwa lubelskiego 2016/2017 
 Zawodnicy  drużyn z miejsc I-III otrzymają medale 
 Najlepsi zawodnicy na poszczególnych szachownicach zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami 
 Punkty dla szkół za współzawodnictwo sportowe (Gimnazjada) 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 W sprawach innych decyduje organizator 
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziów i organizatorów 
 Szczegółowe wyniki turnieju opublikowane zostaną na 

www.chessarbiter.com/turnieje/2016/tdr_5025/  
 
Wyciąg z ogólnopolskiego regulaminu SZS w dyscyplinie „SZACHY DRUŻYNOWE”  
na rok szkolny 2016/2017: 
 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji 
szkół www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzem wojewódzkim nie później niż do 30 września 2016r 
 
Uczestnictwo: 
1. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły gimnazjalnej urodzeni w 2001 i młodsi  
2. Drużyna składa się z 4 osób: - I szachownica - chłopiec lub dziewczyna - II szachownica - 
chłopiec lub dziewczyna - III szachownica - chłopiec lub dziewczyna - IV szachownica - 
dziewczyna,  
3. Skład i kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek 
4. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna 
5. Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej  
6. W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach 
7. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego 
decyzje są ostateczne  
8. Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem 
ChessArbiter  
 
Program zawodów:  
1. Zawody przeprowadzone są w formie drużynowej 
2. Zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie  
7 rund (w przypadku rozgrywek wojewódzkich) i 11 rund (w przypadku rozgrywek 
ogólnopolskich);  
3. Tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 min + 5 sek na posunięcie  
w przypadku rozgrywek wojewódzkich i 20 minut + 10 sek. na posunięcie w przypadku finału 
ogólnopolskiego. W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię  
dla zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich. Punktacja 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 na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach, - dodatkowy mecz po wyczerpaniu 
w/w kryteriów” 
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