
REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR DYREKTORA XVI LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 

pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie 

I ORGANIZATOR TURNIEJU 

Organizatorem turnieju jest: 

XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, ul. Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin, tel.: 91 482 19 06, 

a patronat merytoryczny objął Klub Szachowy Gryf Szczecin, al. Wyzwolenia 7/U11 (II piętro),  

70-552 Szczecin  

II ADRESACI TURNIEJU 

Turniej skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych uczęszczających do szkół podstawowych 

w Szczecinie oraz województwie zachodniopomorskim potrafiących grać w szachy. Każda szkoła może 

zgłosić maksymalnie dwóch graczy. 

III CELE TURNIEJU 

Turniej zakłada realizację następujących celów: 

1. Propagowanie i rozbudzanie zainteresowania szachami jako sportem wspierającym logiczne 

myślenie i wyobraźnię przestrzenną. 

2. Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji.  

3. Zachęcanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem 

zdolnym i zmotywowanym do zgłębiania tajników gry w szachy. 

4. Stworzenie młodym szachistom możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. 

IV TERMIN TURNIEJU  

Turniej odbędzie się  11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek). Potwierdzenie uczestnictwa u organizatora 

zawodów do godz. 11.00. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 11:15.  

V REGULAMIN TURNIEJU 

1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego i FIDE. 

2. Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. 

3. Tempo gry na jedną partię to 10 min. + 2 sek.  na zawodnika. 

4. Za wygranie partii uczestnicy uzyskują 1 punkt, za porażkę 0; w przypadku remisu 0,5. 

5. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: 

Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek. 

6. Grających obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry. 

7. Interpretacja regulaminu oraz rozwiązywanie spraw spornych należą do sędziego głównego. 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi od razu po zakończeniu turnieju szachowego.  

VI ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia w formie załączonego formularza prosimy przesłać do dnia 31.03.2022 r. na adres mailowy 

koordynatora turnieju Marty Krali: marta.kralalo16@gmail.com. Po wysłaniu zgłoszenia udziału w 

turnieju, koordynator przesyła nauczycielowi-opiekunowi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia danej 



szkoły (w ciągu 2 dni). W przypadku nie otrzymania takiego potwierdzenia, prosimy o niezwłoczny 

kontakt. 

VII NAGRODY  

W turnieju przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla uczniów i ich nauczycieli 

za zajęcie  trzech pierwszych miejsc. Dodatkowo, zwycięzca otrzymuje puchar Dyrektora XVI LO, a 

zdobywcy trzech pierwszych miejsc zdobywają punkty przyznawane przez Kuratorium.  

VIII UWAGI KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w przypadku niewystarczającej liczby 

uczestników. Informacje o ewentualnych zmianach zostaną przekazane odpowiednio wcześniej. 

Jednak w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz zamieszczenie zdjęć uczestników na stronie internetowej XVI Liceum Ogólnokształcącego w 

Szczecinie oraz stronie facebooka szkoły. 

Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące organizacji turnieju prosimy kierować drogą elektroniczną 

na adres koordynatora turnieju. 

IX KOORDYNATOR TURNIEJU 

Marta Krala, mail: marta.kralalo16@gmail.com 


