
i otwarte druzynowe mistrzostwa 
rybnika juniorÓw do lat 9

oraz do lat 13
1. CEL

Popularyzacja szachów w Rybniku i woj. Śląskim. Sportowa Rywalizacja i podnoszenie poziomu gry. 

Możliwość zdobycia do drugiej kategorii szachowej. 

2. ORGANIZATORZY

KSz ZEFIR Boguszowice 

Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku 

Prywatna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa w Rybniku 

Przedszkole nr 39 w Rybniku - Boguszowicach 

3. TERMIN I MIEJSCE

Trzy zjazdy: 

Runda I – III 13.01.2018 

Runda IV – VI 17.02.2018

Runda VII – IX 10.03.2018

Zawody odbywać sie będą w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku. ul. Reymonta 69 

Pierwszy zjazd: 13.01.2018 

Odprawa techniczna do 9.30. Runda I 10.00 

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Drużyny 6-cio osobowe: 4 chłopców + 2 dziewczyny i rezerwowi. 

Dwie grupy wiekowe: 

Grupa A: drużyny do lat 9. 

Grupa B: drużyny do lat 13. 

System Szwajcarski 9 Rund. 

Tempo: 30 min. + 30 sek. na ruch na zawodnika. 

O kolejności miejsc decydują:
1. Duże punkty meczowe
2. Małe punkty
3. Bezpośredni pojedynek
4. Wynik na pierwszej szachownicy
5. Wynik na drugiej szachownicy
6. Wynik na trzeciej szachownicy
7. Wynik na czwartej szachownicy



6. NAGRODY

Dla drużyn za zajęcie miejsca I, II i III w obydwu grupach puchary + dyplomy. 

Dla grających zawodników tych drużyn + opiekun – medale. 

Dla 3-ch najlepszych zawodników na szachownicach 1 – 6 w obydwu grupach – medale. 

Dla pozostałych drużyn dyplomy. 

Dla wszystkich zawodników – upominki. 

7. UWAGI

Sprzęt zapewnia organizator. 

W trakcie zawodów czynny będzie bufet. 

W zawodach mogą wziąć udział kluby, szkoły, przedszkola, świetlice i inne organizacje. Nie jest 

wymagana licencja szachowa i przynależność klubowa. 

Za zdolność zawodników do startu w zawodach, ubezpieczenie i opiekę na zawodach odpowiedzialny 

jest klub delegujący oraz rodzice/opiekunowie. 

W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego PZSzach. 

Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (rodzica) na 

przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku, w tym zdjęć i materiałów filmowych z 

zawodów oraz na ich publikację na stronach internetowych czy innych mediach. 

8. KONTAKT

zefir.boguszowice@gmail.com 

http://ksz-zefir.pl 

Kazimierz Drabiniok 514 512 269

5. ZAPISY

Zapisy na stronie chessarbiter.com do dnia 03.01.2018 

Wpisowe: 60 złotych od drużyny płatne przelewem na konto klubu KSz ZEFIR Boguszowice. 

Numer konta: 75 1600 1462 1836 3748 9000 0001 

Składy drużyn należy podać do dnia 03.01.2018 na adres mailowy Sędziego Głównego Turnieju: 
ksdors@gmail.com.
Maksymalna ilość drużyn w każdej z grup wynosi 20.

Kojarzenie I Rundy zostanie ogłoszone 05.01.2018 




