
 

 

 

PIERWSZY I DRUGI KROK SZACHOWY 

ROK SZKOLNY 2013/2014 

 

REGULAMIN 

 

 

 

 Od kilku lat w działalność Zespołu Szkół w Marzeninie wpisana jest organizacja 

PIERWSZYCH I DRUGICH KROKÓW SZACHOWYCH, cyklu rozgrywek dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych wszystkich zaprzyjaźnionych szkół i klubów 

szachowych z terenu miasta i gminy Września oraz innych szkół o tradycjach szachowych. 

 

 Cykl turniejów  

„Pierwszy krok szachowy” 

  
Organizator: Zespół Szkół w Marzeninie.  

  

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych. 

  

 Terminy: 

  

  

I runda - 30.11.2013, godz. 9.00       

II runda – 14.12.2013,godz. 9.00 

III runda - 25.01.2014, godz. 9.00      

IV runda - 22.03.2014, godz. 9.00 

V runda –  29.03.2014, godz. 9.00 

VI runda –26.04.2014,godz. 9.00 

VII runda –17.05.2014, godz. 9.00 

VIII runda - 07.06.2014,godz. 9.00 

  

Regulamin zawodów:  

  
1. W każdej rundzie zawodnicy rozgrywają osobny turniej systemem szwajcarskim 

kontrolowanym na dystansie sześciu partii z tempem 15 minut na zawodnika. 

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 

2. Rozgrywany będzie jeden turniej w każdym terminie, ale zawodnicy klasyfikowani 

będą w czterech grupach: 

         chłopcy klas I – III, 

         chłopcy klas IV – VI, 

         dziewczęta klas I – III, 

         dziewczęta klas IV – VI. 

  

3. Zawodnik ma prawo wziąć udział w każdym z ośmiu  turniejów, ale do punktacji 

generalnej brane będą wyniki (liczba zdobytych punktów) z sześciu najlepszych 

turniejów. 



  

4. W sytuacji równej liczby punktów w turniejach, o miejscu decydować będzie w 

kolejności: 

 ilość punktów zdobytych we wszystkich rozegranych przez zawodnika 

turniejach, 

 wynik bezpośredniej partii w ostatnim turnieju, 

 dodatkowa partia rozegrana w tempie 5 minut dla zawodnika. 

  

Nagrody: Pierwsza trójka zawodników w każdej kategorii otrzyma medal. 

Organizator przewiduje też nagrody rzeczowe, ale ich liczba i wartość uzależniona 

będzie od pozyskanych sponsorów. 

  

Uwagi: Uczestnicy zawodów muszą przebywać pod opieką nauczyciela lub  

 rodziców. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu na turniej. 

Organizator prosi o zgłaszanie zawodników do czwartku poprzedzającego zawody. 

Kontakt: Beata Maciejewska mail becik37@wp.pl  tel. 604578097 lub na stronie 

Chessarbitera. 

  

  

 Cykl turniejów  

„Drugi krok szachowy” 

  
Organizator: Zespół Szkół w Marzeninie.   

  

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjum. 

  

 Terminy: 

  

I runda - 30.11.2013, godz. 9.00       

II runda – 14.12.2013,godz. 9.00 

III runda - 25.01.2014, godz. 9.00      

IV runda - 22.03.2014, godz. 9.00 

V runda –  29.03.2014, godz. 9.00 

VI runda –26.04.2014,godz. 9.00 

VII runda –17.05.2014, godz. 9.00 

VIII runda - 07.06.2014,godz. 9.00 
  

Regulamin zawodów:  

  
1. W każdej rundzie zawodnicy rozgrywają osobny turniej systemem szwajcarskim 

kontrolowanym na dystansie szesciu partii z tempem 15 minut na zawodnika. 

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 

2. Rozgrywany będzie jeden turniej w każdym terminie, ale zawodnicy klasyfikowani 

będą w dwóch grupach: 

         chłopcy klas I – III, 

         dziewczęta klas I – III. 

  

3. Zawodnik ma prawo wziąć udział w każdym z ośmiu  turniejów, ale do punktacji 
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generalnej brane będą wyniki (liczba zdobytych punktów) z sześciu najlepszych 

turniejów. 

  

4. W sytuacji równej liczby punktów z sześciu turniejów, o miejscu decydować będzie w 

kolejności: 

a. ilość punktów zdobytych we wszystkich rozegranych przez zawodnika 

turniejach, 

b. wynik bezpośredniej partii w ostatnim turnieju, 

  

c. dodatkowa partia rozegrana w tempie 5 minut dla zawodnika. 

  

Nagrody: Pierwsza trójka zawodników w każdej kategorii otrzyma medal. 

Organizator przewiduje też nagrody rzeczowe, ale ich liczba i wartość uzależniona 

będzie od pozyskanych sponsorów. 

  

Uwagi: Uczestnicy zawodów muszą przebywać pod opieką nauczyciela lub  

 rodziców. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu na turniej. 

Organizator prosi o zgłaszanie zawodników do czwartku poprzedzającego zawody. 

Kontakt: Beata Maciejewska mail becik37@wp.pl  tel. 604578097 lub na stronie 

Chessarbitera.  

  

Cykl turniejów 

„Trzeci krok szachowy” 

  
Organizator: Zespół Szkół w Marzeninie.   

  

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

  

 Terminy: 

  

I runda - 30.11.2013, godz. 9.00       

II runda – 14.12.2013,godz. 9.00 

III runda - 25.01.2014, godz. 9.00      

IV runda - 22.03.2014, godz. 9.00 

V runda –  29.03.2014, godz. 9.00 

VI runda –26.04.2014,godz. 9.00 

VII runda –17.05.2014, godz. 9.00 

VIII runda - 07.06.2014,godz. 9.00 
  

Regulamin zawodów:  

  
1. W każdej rundzie zawodnicy rozgrywają osobny turniej systemem szwajcarskim 

kontrolowanym na dystansie sześciu partii z tempem 15 minut na zawodnika. 

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 

5. Rozgrywany będzie jeden turniej w każdym terminie, ale zawodnicy klasyfikowani 

będą w dwóch grupach: 

         Grupa B ( uczniowie klas z kategorią IV i wyższą), 

         Grupa C ( uczniowie klas z kategorią V i niższą). 
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6. Zawodnik ma prawo wziąć udział w każdym z ośmiu  turniejów, ale do punktacji 

generalnej brane będą wyniki (liczba zdobytych punktów) z sześciu najlepszych 

turniejów. 

  

7. W sytuacji równej liczby punktów z sześciu turniejów, o miejscu decydować będzie w 

kolejności: 

a. ilość punktów zdobytych we wszystkich rozegranych przez zawodnika 

turniejach, 

b. wynik bezpośredniej partii w ostatnim turnieju, 

c. dodatkowa partia rozegrana w tempie 5 minut dla zawodnika. 

  

Nagrody: Pierwsza trójka zawodników w każdej kategorii otrzyma medal. 

Organizator przewiduje też nagrody rzeczowe, ale ich liczba i wartość uzależniona 

będzie od pozyskanych sponsorów. 

  

Uwagi: Uczestnicy zawodów muszą przebywać pod opieką nauczyciela lub  

 rodziców. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu na turniej. 

Organizator prosi o zgłaszanie zawodników do czwartku poprzedzającego zawody. 

Kontakt: Beata Maciejewska mail becik37@wp.pl  tel. 604578097 lub na stronie 

Chessarbitera.  
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