Puszcza Mariańska, dn. 28.02.2015r.
REGULAMIN IX MISTRZOSTW
JUNIORÓW


I.

GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
W SZACHACH SZYBKICH w 2015 roku

CEL

 wyłonienie mistrzów Gminy Puszcza Mariańska w szachach na rok 2015, w kategoriach:
przedszkolaki,
uczniowie klas 1-3 (dla szkół podstawowych)
uczniowie klas 4-6
gimnazjaliści,
 podwyższanie poziomu sportowego dzieci i młodzieży,
 popularyzacja szachów.

II.

MIEJSCE I TERMIN

Mistrzostwa odbędą się w GOK Puszcza Mariańska w dniu 20.03.2015r. od godz. 9 00
Potwierdzenie startu godzina 830 - 850 , spóźnieni grają od 2 rundy. Przewidywane zakończenie
około godziny 1330 .

III.

UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do 17.03.2015r. dokonują rodzice lub placówki delegujące na email:
d.kolinski@neostrada.pl lub tel. 506 118 979. Uprawnieni do gry:
 Przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie
Gminy Puszcza Mariańska,
 Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu,
 Zawodnicy zrzeszeni i trenujący w UKS „Hetman” Puszcza Mariańska,
 Dzieci i młodzież mieszkająca na terenie naszej gminy a ucząca się w szkołach poza naszą
gminą.
Łącznie w 3 grupach może wystartować 60 osób. O dopuszczeniu do gry decyduje kolejność
zgłoszeń. Zawodnicy zgłaszający się w dniu zawodów zostaną dopuszczeni o ile będą wolne
miejsca.

IV.

SYSTEM ROZGRYWEK

 W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego.
 Czas gry P’15 (zawodnik ma w każdej partii 15 minut na własne myślenie).
 System gry szwajcarski oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. O kolejności miejsc
decyduje liczba punktów,

M-Bucholtz,

Bucholtz,

liczba zwycięstw, progres, przy

równości powyższych punktacji dodatkowa partia tempem P’5.
 Dystans gry 5 rund (w przypadku zbyt małej liczby uczestników w grupie rozegrany
zostanie turniej kołowy lub dwa sąsiednie turnieje zostaną połączone).

V.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrodzonych zostanie pierwszych 3 zawodników oraz najlepsza zawodniczka w każdej
kategorii wiekowej.

VI.

PRZEPISY GRY
 W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego ze zmianami od
1.7.2014r. z wyłączeniem artykułów: A3, B3, G4.
 Organizator nie posiada depozytu z tego względu, dopuszcza się wnoszenie na
salę gry komunikatorów elektronicznych. Używanie ich na sali gry będzie
karane.
 Dopuszcza się spóźnienia na rundę do spadnięcia czasu.
 W sytuacjach spornych decyduje sędzia zawodów.

VII.

SPRAWY WYCHOWAWCZE

Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie ze szkół. Zabrania się
uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry. Turniej nie będzie zgłoszony do
klasyfikacji rankingowej FIDE.
Dariusz Koliński

