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Pragniemy powiadomić, że dnia 07.04.2022 r. /CZWARTEK/ 

 XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

organizują:  

      XIII Szachowe Mistrzostwa Szczecina 

   Szkół Ponadgimnazjalnych 
 Mistrzostwa zostaną rozegrane w naszej szkole w godzinach  

od 800 do ok. godz. 1330 

Każda szkoła może zgłosić do turnieju maksymalnie cztery osoby, które rozegrają 

mecze wg załączonego regulaminu. 

  
Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 04.04.2022 r. /poniedziałek/  

na adres szkoły: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr7 

Ul. Unisławy 26 

71-413 Szczecin 

 fax.  (091 422 27 07) 

                lub mail mira.gruca@gmail.com  

 z podaniem składu drużyny 

imion i nazwisk zawodników, rankingu FIDE lub kategorii szachowej  

oraz pełnej nazwy szkoły. 

 

Program mistrzostw: 

800  – potwierdzenie udziału zawodników, 

820  – otwarcie mistrzostw, 

ok. 1330 – ogłoszenie wyników i zakończenie turnieju. 
 

 

           Zapraszamy do wzięcia udziału 

       Organizatorzy: nauczyciele XIII LO 

       Mirosława Gruca i Maciej Gofroń 
 



 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

TURNIEJU SZACHOWEGO 

1. Turniej szachowy jest rozgrywany w formie gier indywidualnych. 

2. Kojarzenia zawodników odbywają się systemem szwajcarskim. 

3. Turniej rozgrywany jest na dystansie 7 rund, tempem 10+5 minut na zawodnika na partię  

(gra z zegarami szachowymi). 

4. Zwycięzca rundy zgłasza wynik sędziemu technicznemu. W wypadku remisu – zawodnik, 

który grał białymi pionkami. 

5. Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny. Od decyzji sędziego nie ma odwołania. 

6. Po każdej rundzie ogłaszany jest stan punktów (wszelkie nieprawidłowości należy 

niezwłocznie zgłosić sędziemu zawodów). 

7. O kolejności miejsc w rozgrywce indywidualnej decyduje suma punktów uzyskanych przez 

zawodnika w rozgrywanych partiach (licząc 1 pkt. za wygraną partię, 0,5 pkt. za remis 

 i 0 pkt. za przegraną). Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje: średni Buchholz, 

Buchholz, liczba zwycięstw, progres.  

8. Suma punktów dwóch najlepiej punktujących zawodników danej szkoły decyduje  

o kolejności w rozgrywce drużynowej. W przypadku remisu decyduje osoba punktująca  

na wyższym miejscu. 

9. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy 

kodeksu szachowego. 

10. Po każdej partii zawodnicy ustawiają szachy i zegar. Wszelkie uszkodzenia sprzętu lub 

jego brak należy zgłosić sędziemu zawodów. 
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ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW 
 
    

 

………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

(pełna nazwa szkoły) 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 
ranking 

FIDE 

kategoria 

szachowa 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

 

Oświadczam, że wszyscy uczniowie posiadają aktualne badania lekarskie  

lub oświadczenie rodziców/opiekunów o stanie zdrowia i zgodę na udział  

w zawodach. 

 

 

 Opiekun grupy -  ............................................................................................................................. ........................................................................................ 
          (imię i nazwisko) 

 


