
TURNIEJ SZACHOWY 
„SZACH MATY W DĄBROWIE” 

 
1. Cele Turnieju: 

 

❖  integracja młodych adeptów szachowych, 

❖  podniesienie poziomu gry, 
❖  wymiana doświadczeń, 
❖  doskonalenie umiejętności gry w szachy, 

❖  możliwość uzyskania V i IV kategorii szachowych, 
❖  promowanie wartości intelektualnych, 
❖  popularyzacja sportu szachowego na terenie Gminy Śrem. 
  
2. Organizator i sponsor Turnieju: 

❖  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie 

   
3. Data i miejsce: 

❖      Turniej odbędzie się 13 marca 2022r. o godz. 10.00 w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie ul. Śremska 2 63- 100 Śrem.  

 

4. System rozgrywek i sędziowanie: 

❖ Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund 
z tempem gry po 30 minut na partię dla zawodnika. 

❖ O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku 
ich równej liczby, punktacja pomocnicza: Buchholz średni, Buchholz, 
liczba zwycięstw, progres. 

❖ Turniej sędziuje sędzia klasy II Marek Simon. 

❖ Turniej jest zgłoszony do oceny klasyfikacyjno-rankingowej. 
 ❖ Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i 

Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami, w 
tym ostatnia aktualizacja przepisów obowiązująca od 1.01.2018 r. 

 
5. Zgłoszenia i wpisowe: 
❖ W turnieju mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych 

Gminy Śrem. 
❖ Liczba uczestników jest ograniczona także chętni proszeni są o jak 

najszybsze zgłoszenia bezpośrednio u pani Marzeny Kozłowskiej lub 



mailowo verkamk@op.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, 
szkołę, klasę.  

❖ Koszt udziału w turnieju to 10 zł od zawodnika (wpisowe zawiera opłatę 
klasyfikacyjno-rankingową). 

❖ Turniej jest zgłoszony do oceny klasyfikacyjno-rankingowej. 
 ❖ Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i 

Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami, w 
tym ostatnia aktualizacja przepisów obowiązująca od 1.01.2018 r.  

 

6. Harmonogram: 

  
NIEDZIELA 13 marca 2022 r. 

Godz. 9.30 - 9.50         przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turnieju 

Godz. 9.50                    zamknięcie listy zgłoszeń 

Godz. 10.00                  otwarcie Turnieju 

Godz. 10.15                  rozpoczęcie rozgrywek 

Ok. Godz. 15:15           ogłoszenie wyników i uroczyste zamknięcie Turnieju 

  
7. Nagrody: 

❖  medale za miejsca 1-3 

❖  dyplomy oraz nagrody dla WSZYSTKICH uczestników 

   
8. Uwagi końcowe: 

❖  Podczas turnieju zawodnik pozostaje pod opieką rodzica lub 
upoważnionej do tego osoby. 

❖  Na sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów 
komórkowych pod rygorem przegrania partii w przypadku zawodników 
lub zakazu wstępu na salę gry w przypadku kibiców. 

❖  Wyniki turnieju zostaną opublikowane w Internecie w dniu zawodów. 

❖  Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego 
Regulaminu turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-
marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

❖  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 
wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas 
turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i 

mailto:verkamk@op.pl


nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach 
informacyjnych i promocyjnych. 

❖  Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów. 
❖  Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu o czym jest zobowiązany 
    poinformować przed rozpoczęciem turnieju. 
 

  
Koordynator Turnieju 

  

Marzena Kozłowska 

 


