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Komunikat Organizacyjny 

Amatorskiej Ligi Szachowej – „Szachy dla wszystkich” 
 

Organizator: 
• Towarzystwo Szachowe „Skoczek” Sędziszowów Młp., 

• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. 

 

Cel: 
• upowszechnianie szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• wyłonienie najlepszych szachistów, 

• rozpropagowanie walorów szachów wśród społeczności lokalnej, 

• wymiana doświadczeń w zakresie propagowania sportu szachowego, 

• integracja pokoleń i środowisk. 

 

Uczestnictwo 
W rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani intelektualną grą szachową wyrażający 

chęć udziału w Amatorskiej Lidze Szachowej – „Szachy dla wszystkich”.  

Nie jest wymagane, aby drużyna posiadała członkostwo w PZSzach oraz licencję klubową. 

Zawodnicy nie muszą posiadać licencji zawodniczej PZSzach na uprawianie dyscypliny szachy. 

Współzawodnictwo prowadzone będzie w dwóch grupach „junior” i „senior”. 

Grupa „junior” - szachiści z gimnazjów, szkół podstawowych i młodsi. 

Grupa „senior” - bez ograniczeń. 

 

Termin i miejsce rozgrywek 
Amatorska Liga Szachowa – „Szachy dla wszystkich” zostanie rozegrana w okresie luty – kwiecień 

2014r. w formie zjazdowej. 

Miejsce rozgrywek - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. 

• 1 zjazd – 2 luty 2014r. 

• 2 zjazd – 9 marzec 2014r. 

• 3 zjazd – 30 marzec 2014r. 

• 4 zjazd – 6 kwiecień 2014r. 

• 5 zjazd – 13 kwiecień 2014r. 

 

Skład drużyny 
Drużyna składa się z 4 zawodników (czwarta szachownica obowiązkowo gra kobieta). 

Kolejność zawodników podana w składzie, przed zawodami nie może ulec zmianie  w czasie 

turnieju. Rezerwowi grają z zachowaniem systemu „drabinkowego”. Drużyna może zgłosić 

dowolną ilość zawodników do składu. Drużyna wyznacza dowolną osobę ze składu na kapitana.  

 



System rozgrywek 
Współzawodnictwo prowadzone będzie w dwóch grupach „junior” i „senior”. 

Tempo gry: P90 z zapisem partii. 

System kołowy lub szwajcarski w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.  

Planowanych jest 5 zjazdów. 

Turniej nie będzie zgłoszony do FIDE. 

Turniej będzie zgłoszony do PZSzach, będzie można wypełnić normy na kategorie i tytuły 

centralne.  

 

Punktacja i ocena wyników 
O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują kolejno: 

• Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt.)  

• Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny, 

• Wyniki bezpośrednich meczy, 

• Wyniki na kolejnych szachownicach.  

Kolejność miejsc na szachownicach ustala się wg następujących kryteriów: 

• Liczba zdobytych punktów, 

• Wynik procentowy, 

• Wyniki bezpośredniej partii, 

• Wyższe miejsce drużyny. 

 

Sędziowanie 
Zawody prowadzą sędziowie w składzie ustalonym przez organizatora. 

 

Nagrody 
• Drużynowo - każda drużyna która ukończy rozgrywki otrzyma pamiątkowy puchar  

i dyplom. 

Za miejsca I-III nagrody rzeczowe (sprzęt szachowy). 

• Indywidualnie - statuetki szachowe dla zwycięzców na poszczególnych szachownicach. 

Za miejsca I-III nagrody rzeczowe (książki szachowe). 

• Nagrody specjalne m.in. za najładniejsza partię. 

 

Finansowanie 
Nie obowiązuje wpisowe.  

Wszystkie koszty związane z organizacją rozgrywek ponosi Towarzystwo Szachowe „Skoczek”.  

 

Postanowienia końcowe 
• organizator dysponuje ok. 80 miejscami (20 drużyn) do gry – decyduje kolejność zgłoszeń, 

• obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, 

• zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 

 

Zapisy i informacje tel. 889 099 000 lub 885 177 000 

www.szachy.republika.pl, e-mail: ts-skoczek@o2.pl 
 

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych włączeniem się do organizacji 

Amatorskiej Ligi Szachowej – „Szachy dla wszystkich” 

 
 

 



Zgłoszenie drużyny do Amatorskiej Ligi Szachowej 
 

Nazwa drużyny   

Telefon / e-mail  

Kapitan drużyny  

 

Zasadniczy  skład  drużyny: 

Szach. Nazwisko  i  imię Data  urodzenia Tytuł / kategoria 

1    

2    

3    

4    

Zawodnicy  rezerwowi: 

1    

2    

3    

 

         Data  zgłoszenia                       Podpis  zgłaszającego 

 

                 ..........................................    .......................................... 

 


