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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

VI MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIECI DO 7 LAT  

W SZACHACH 

 

I. CELE ZAWODÓW: 

 Popularyzacja szachów – dyscypliny sportu i wspaniałego hobby 

 Wyłonienie najlepszych przedszkolaków w grupach dziewcząt i chłopców 

 Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego 

II. ORGANIZATOR: 

 Międzyszkolny Klub Szachowy „MKSz-MDK” Białystok  

 Sędzia główny IA Leszek Zega (lic. 10300001) 

III. TERMINY I MIEJSCE: 

 25.03.2012 roku (niedziela) 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ul. Warszawska 79a 

 Potwierdzenie zgłoszeń w godzinach 9:00 – 9:50 

 Uroczyste otwarcie mistrzostw o godzinie 10:00 

IV. UCZESTNICY: 

 Chłopcy i dziewczęta urodzeni w 2005 roku i młodsi z województwa podlaskiego 

(przynależność do klubu z terenu województwa podlaskiego lub zamieszkanie na terenie 

województwa podlaskiego) 

 Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców 

V. ZGŁOSZENIA: 

 Zapisy wyłącznie do 20 marca 2012 roku /w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, 

datę urodzenia, ranking oraz nazwę przedszkola lub szkoły/: 

- sędzia główny Leszek Zega, tel. 85 653 16 59, 85 664 46 82; e-mail: leszeg@wp.pl  

- serwis turniejowy dziewcząt;  serwis turniejowy chłopców  

mailto:leszeg@wp.pl


VI. WPISOWE: 

 Wpisowe wynosi 20 zł od każdego zawodnika i jest płatne przed zawodami 

 Po 20 marca 2012 roku wpisowe wzrasta o 100% i wynosi 40 zł 

VII. SYSTEM GRY: 

 7 rund systemem szwajcarskim 

 Tempo gry – po 15 minut dla zawodnika na partię 

VIII. OCENA WYNIKÓW: 

 O kolejności miejsc w mistrzostwach decyduje: 

- liczba zdobytych punktów, 

- wartościowanie średnie Buchholza,  

- wartościowanie pełne Buchholza, 

- wynik bezpośredniej partii, 

- progresja,    

- liczba zwycięstw    

 W wypadku wyczerpania powyższych kryteriów, w celu ustalenia mistrza województwa, 

sędzia główny zarządza dogrywkę 

IX. NAGRODY: 

 Puchary za I miejsca w grupach dziewcząt i chłopców 

 Medale za miejsca w grupach I-III dziewcząt i chłopców  

 Dyplomy za miejsca w grupach I-XII dziewcząt i chłopców  

 Upominki dla wszystkich startujących 

X. SPRAWY RÓŻNE: 

 W zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku” wraz  

z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez FIDE i PZSzach. 

 Sprzęt szachowy do gry zapewnia organizator 

 Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora,  

a w zakresie przepisów gry do sędziego głównego mistrzostw 

 Decyzje sędziego głównego w trakcie mistrzostw są ostateczne 

 Za zdolność zawodnika do startu w mistrzostwach oraz jego ubezpieczenie odpowiedzialny 

jest klub lub rodzic delegujący zawodnika 

 Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy, opiekunowie z klubów 

oraz rodzice – we współpracy z organizatorem 

 Informacji udziela Dział Imprez MDK tel. 85 7327949 


