
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

SZACHY  DRUŻYNOWE 
Brzesko, 5.11.2021 

 

1. Organizator  

Urząd Miejski w Brzesku. 

2. Cel 
Wyłonienie najlepszych szkolnych drużyn szachowych w gminie w szachach szybkich. 

Pierwsza drużyna będzie reprezentować gminę Brzesko w Powiatowych Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej. 

3. Miejsce i termin zawodów 

GOSiR w Mokrzyskach, ul. Kościelna 1, 5 listopada 2021 r., godz. 11.00.  

Potwierdzanie obecności od 10.45. 

4. Sposób przeprowadzenia zwodów 

 Zawody rozgrywane będą tylko w formie drużynowej, systemem szwajcarskim na 

dystansie  

5-7rund lub kołowym w przypadku mniejszej ilości szkół.  

Tempo gry 12 minut na partię dla zawodnika. 

5. Punktacja 

 O miejscu drużyny decyduje kolejno: 

punkty duże (meczowe 2, 1, 0), 
suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana - 1 pkt; remis - 0,5 pkt, przegrana - 0 pkt), 
wartościowanie pełne Buchholza, 
wynik bezpośredniego spotkania, 

lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach. 

 Punktacji indywidualnej nie prowadzi się. 

6. Warunki uczestnictwa 

 Prawo gry w turnieju IMS mają uczniowie (uczennice) szkół gminy Brzesko (drużynę 

stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2007-2008, drużyna składa się 

z 4 osób: - I szachownica - chłopiec lub dziewczyna – II szachownica - chłopiec lub 

dziewczyna - III szachownica - chłopiec lub dziewczyna - IV szachownica – dziewczyna; 

skład i kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek; 

na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna; skład drużyny obowiązuje 

przez cały turniej). Szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. Warunkiem 
dopuszczenia do zawodów jest elektroniczne zgłoszenie uczestników poprzez formularz 

https://forms.gle/rwWSsCWdo2c1Ea6n6 lub w razie problemów na adres organizatora 

finałów (mklimczak@zsp2.edu.pl) do 4 listopada oraz okazanie organizatorowi przed 

zawodami własnej legitymacji szkolnej. 

 Osoby, które nie dopełnią tego warunku mogą być dopuszczone do gry wyłącznie od 

drugiej rundy. 

7. Uwagi końcowe 

 W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy: 

n  FIDE i PZSzach; 
  Regulaminu Ogólnego i Szczegółowego „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego SZS”; 

 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora; 

 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; 
 Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów SZS w odniesieniu do COVID-19. 
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