
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY 
IGRZYSK DZIECI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

W SZACHACH

1. Finały wojewódzkie (po 8 zespołów) odbędą się w sobotę, 2 grudnia 2017 roku o godz.
10:00 w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 66. 

2. Do finału  awansują  po  dwa najlepsze  zespoły  dziewcząt  i  chłopców z  każdej  z  grup
półfinałowych.

3. Startują  uczniowie  klas  I-VI  szkół  podstawowych  z rocznika  2005 i  młodszych  w 4-
osobowych  drużynach.  Nie  ma  możliwości  zgłaszania  zawodników  rezerwowych.
Imienne składy należy podać do godziny 9:45.

4. Zawody  zostaną  przeprowadzone  w  formie  drużynowej  systemem  gry  kołowym.
Kolejność  drużyn  przed  pierwszą  rundą  ustala  się  na  podstawie  losowania,  którego
dokonuje sędzia główny na tydzień przed zawodami. Plik turniejowy zamieszczony będzie
na witrynie internetowej www.chessarbiter.com.turnieje.php   

5. Drużyna może rozpocząć mecz po spełnieniu następujących warunków:
a) został zgłoszony pełny imienny skład zawodników na dany mecz,
b) na sali turniejowej znajduje się minimum trzech zawodników ze zgłoszonego składu.

6. Kolejność zawodników w drużynie, ustalona na odprawie technicznej przed zawodami,
nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.

7. Drużyna grająca w składzie trzyosobowym oddaje walkower na czwartej szachownicy.
8. Tempo gry –  po 10 minut  na całą  partię i  dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od

początku partii.
9. Kolejność miejsc będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (2

pkt. – wygrana, 1 pkt. – remis), a przy ich równości decydują kolejno:
a) punkty  małe  (wygrana  –  1  pkt.,  remis  –  0,5  pkt.)  zdobyte  przez  wszystkich

zawodników drużyny;
b) wynik bezpośredniego meczu;
c) punktacja Sonnenborna-Bergera;
d) lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.

10. O tytule  mistrza województwa – w przypadku równej liczby wszystkich dodatkowych
kryteriów – decyduje dodatkowy mecz z tempem po 5 minut na całą partię i dodatkowo po
5 sekund na każdy ruch od początku partii. Przy remisie o tytule decydować będą kolejno
wyniki na pierwszej i kolejnych szachownicach.

11. Prowadzona  będzie  także  klasyfikacja  indywidualna  zawodników  na  poszczególnych
szachownicach wg następujących kryteriów: 
a) liczba zdobytych punktów, 
b) bezpośredni pojedynek,
c) punktacja Sonnenborna-Bergera,
d) liczba zwycięstw,
e) miejsce drużyny.

12. Funkcję sędziego głównego pełni IA Paweł Jaroch wyznaczony przez organizatora.
13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego, którego

decyzje w trakcie zawodów są ostateczne.
14. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.

http://www.chessarbiter.com.turnieje.php/

