
REGULAMIN  
TURNIEJOWY  

„V Memoriał 
im. Stanisława Kurta” 

Drużynowy Turniej Szachowy 
 

1. Organizator: UKS Hetman Puszcza Mariańska. 

2. Cel: Promocja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w naszej okolicy. Integracja 
środowisk szachowych.  

3. Termin:  07.07.2013r. (niedziela), potwierdzanie startu 1030 – 1050, pierwsza runda od 
1100. 

4. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej. 

5. System rozgrywek: szwajcarski, 6 rund lub kołowy (gdy będzie mniej niż 6 drużyn), 
tempo P30, kolejne rundy zaczynają się po zakończeniu ostatniej partii poprzedniej rundy. 

6. Kolejność drużyn:  
System szwajcarski - liczba dużych punktów, liczba małych punktów, wartościowanie 
Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku, wartościowanie pełne Buchholza, 
wynik bezpośredniego spotkania, progres (małych punktów), lepszy wynik na pierwszej 
szachownicy i w razie potrzeby kolejno na dalszych szachownicach.  
System kołowy – liczba dużych punktów, małych punktów, wartościowanie Bergera, 
wynik bezpośredniego spotkania, lepszy wynik na pierwszej szachownicy i w razie 
potrzeby kolejno na dalszych szachownicach.  
Punktacja i ocena wyników: punkty duże (meczowe) - wygrana 2 punkty, remis 1, 
przegrana 0. Punkty małe zdobyte w poszczególnych partiach - wygrana 1 punkt; remis 
0,5; przegrana 0.  

7. Nagrody: Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych drużyn oraz najlepszej drużyny rodzinnej 
(dzieci/rodzice/dziadkowie). 

8. Zgłoszenia: Drużyny trzyosobowe należy zgłaszać do 05.07.2013r. na adres e-mail 
d.kolinski@neostrada.pl  lub telefonicznie pod numerem 506 118 979.  
W dniu zawodów niezgłoszone drużyny zostaną dopuszczone do gry w miarę 
posiadania wolnego sprzętu.  

9. Wpisowe: Turniej bez wpisowego. 

10. Przepisy gry: W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego. Decyzje sędziego są 
ostateczne. Dopuszcza się 10 minutowe spóźnienia na rundę.  

11. Inne informacje: W turnieju istnieje obowiązek prowadzenia zapisu partii. Start 
zawodnika w turnieju oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć do promocji oraz 
publikowanie danych na stronach internetowych. Turniej nie będzie zgłoszony do 
klasyfikacji rankingowej FIDE. Ka żda drużyna dziecięca powinna być pod 
opieką pełnoletniego opiekuna.  

12. Dotychczasowi zwycięzcy:   
2012 – UKS Szachylice Chylice  

 



2011 - Wrzos Międzyborów  
2010 - UKS Hetman Puszcza Mariańska  
2008 - UKS Hetman Puszcza Mariańska I 

                     Organizator 
          Dariusz Koliński 


