
 

  

 

 

 

 

1.Organizator:  UKS ZSO Włoszakowice, ZSO Włoszakowice, PZSzach. 

2.Miejsce: ZSO Włoszakowice, sala gimnastyczna ul. K . Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach 

3.Termin: 24.05.2014r. (sobota) od godziny 9:00 ( weryfikacja zawodników 8.30) 

4. Cele turnieju: popularyzacja gry w szachy 

-popularyzacja idei Edukacji przez szachy 

-promocja Gminy i szkoły Włoszakowice 

-wyszukanie talentów szachowych wśród dzieci z klas I-III 

5. System rozegrania turnieju: kojarzenie komputerowe 

-partie szybkie 15min. 

- system szwajcarski (7 rund) 

6.Warunki uczestnictwa: - na adres 1.wiesia-walkowska@wp.pl do dnia 18.05.2014r. lub telefonicznie po godzinie 14:00 

pod numer 697406404 z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej 

-opłacenie w dniu zawodów startowego w wysokości 15 zł (członkowie klubu UKS ZSO Włoszakowice 10 zł) 

-zgłoszenie po terminie może być rozpatrzone przez organizatora tylko w przypadku wolnych miejsc 

6.Nagrody: Organizator przewiduje dla zwycięzców medale osobno dla dziewcząt i chłopców w kategoriach uczniowie klasy 

I ( ur.2006 i młodsi) i uczniowie klas II-III, słodycze dla wszystkich uczestników turnieju. Przewidziane jest 10 dodatkowych 

nagród przygotowanych przez PZSzach. Wszyscy uczestnicy otrzymają czasopismo ,,Mat”. 

7.Uwagi organizacyjne: - w ramach wpisowego przewidziany poczęstunek i napoje dla zawodników 

-sprzęt szachowy zapewnia organizator 

-każdy ubezpiecza się we własnym zakresie 

-ze względu na ograniczenia lokalowe w turnieju może wziąć udział około 100 osób dlatego jest ważna kolejność zgłoszeń. 

Turniej szachowy dla dzieci z klas I-III 

Edukacja przez szachy  



8. Sędziowanie:  -sędzia zawodów p. Marek Goździewicz,  

-podczas zawodów decyzja sędziego głównego jest nieodwołalna, 

-na sali gry przebywają dzieci pod opieką dorosłych 

-za zdolność do gry odpowiadają rodzice lub delegujące kluby 

-organizator jest zobowiązany do przesłania w ciągu 7 dniu sprawozdania z kompletem wyników wraz z listą zawodników 

finalistów do biura PZSzach Warszawa w celu opublikowania danych na stronie internetowej z zakładce Edukacja przez 

szachy.  

-zgłoszeni zawodnicy wpłacając wpisowe wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków i danych osobowych w 

sprawozdaniu sędziowskim. 

         Za organizatorów turnieju: 

                   WWalkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

1.Organizator:  UKS ZSO Włoszakowice, ZSO Włoszakowice, PZSzach. 

2.Miejsce: ZSO Włoszakowice, sala gimnastyczna ul. K . Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach 

3.Termin: 24.05.2014r. (sobota) od godziny 9:00 ( 8.30 weryfikacja zawodników) 

4. Cele turnieju: popularyzacja gry w szachy 

-popularyzacja idei Edukacji przez szachy 

-promocja Gminy i szkoły Włoszakowice 

-wyszukanie talentów szachowych wśród dzieci  

5. System rozegrania turnieju: kojarzenie komputerowe 

-partie szybkie 15min. 

- system szwajcarski (7 rund) 

6.Warunki uczestnictwa: - na adres 1.wiesia-walkowska@wp.pl do dnia 18.05.2014r. lub telefonicznie po godzinie 14:00 

pod numer 697406404 z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej 

-opłacenie w dniu zawodów startowego w wysokości 15 zł (członkowie klubu UKS ZSO Włoszakowice 10 zł) 

-zgłoszenie po terminie może być rozpatrzone przez organizatora tylko w przypadku wolnych miejsc 

6.Nagrody: Organizator przewiduje dla zwycięzców medale osobno dla dziewcząt i chłopców w kategoriach uczniowie klasy 

IV-VI  i  słodycze  dla wszystkich uczestników turnieju. Przewidziane jest 10 dodatkowych nagród przygotowanych przez 

PZSzach. Wszyscy uczestnicy otrzymają czasopismo ,,Mat”. 

7.Uwagi organizacyjne: - w ramach wpisowego przewidziany poczęstunek i napoje dla zawodników 

-sprzęt szachowy zapewnia organizator 

-każdy ubezpiecza się we własnym zakresie 

-ze względu na ograniczenia lokalowe w turnieju może wziąć udział około 100 osób dlatego jest ważna kolejność zgłoszeń. 

8. Sędziowanie:  - sędzia zawodów p. Marek Goździewicz,  

Turniej szachowy dla dzieci z klas IV-VI i 

starsi 

 



-podczas zawodów decyzja sędziego głównego jest nieodwołalna, 

-na sali gry przebywają dzieci pod opieką dorosłych 

-za zdolność do gry odpowiadają rodzice lub delegujące kluby 

-organizator jest zobowiązany do przesłania w ciągu 7 dniu sprawozdania z kompletem wyników wraz z listą zawodników 

finalistów do biura PZSzach Warszawa w celu opublikowania danych na stronie internetowej z zakładce Edukacja przez 

szachy.  

-zgłoszeni zawodnicy wpłacając wpisowe wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków i danych osobowych w 

sprawozdaniu sędziowskim. 

         Za organizatorów turnieju: 

         WWalkowska 

 

 


