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REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO dla klas IV – VIII w Szkole 

Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie  

 

1) Cele turnieju  

1. Popularyzacja gry w szachy w szkole.  

2. Rozwój intelektualny dzieci.  

3. Propagowanie zasad fair – play. 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.  

5. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.  

6. Integracja uczniów. 

7. Atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. 

 

2) Informacje ogólne 

1. Patronat nad turniejem: Dyrektor pani Katarzyna Budyn 

2. Organizatorzy: uczniowie kl. VI a i VIII b, opiekun pani Elżbieta Styrczula 

3. Komisja turnieju: pani Laura Zięba – Jasińska 

4. W turnieju biorą udział chętni uczniowie klas IV – VIII. Turniej rozgrywany będzie w 

dwóch kategoriach wiekowych, dla uczniów kl. IV – V oraz VI - VIII 

5. Czas i miejsce turnieju.  

Szkolny turniej szachowy odbędzie się w kilku terminach w zależności od ilości uczestników: 

a) eliminacje dla klas VI – VIII dniu 20.03.2023r. odbędą się w auli  

- dla klas VI w godzinach 13:15 – 14:00;  

- dla klas VII – VIII w godzinach 14:10 do 15:00; 

 

b) eliminacje dla klas IV – V w dniu 21.03 2023r. w godzinach od 7:45 do 8:40 

 

 

3) Zasady turnieju:  

- wygrana partia oznacza danie mata przeciwnikowi w podstawowym czasie lub gdy 

przeciwnik przegra przez utratę czasu;  

- zawodnicy, którzy wygrali przechodzą dalej i będą grali z innymi wygranymi w swojej 

kategorii wiekowej aż do wyłonienia zwycięzcy w danej kategorii; 
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- sprawy sporne rozstrzygają sędziowie, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem 

turnieju; 

 - turniej rozgrywany systemem pucharowym (po 1 przegranej uczestnik odpada z dalszej 

gry);  

- czas odmierza szachowy zegar; każdy gracz ma 10 minut (20 minut na parę); 

- remis następuje w tedy, gdy na szachownicy zostaną tylko figury królów lub gdy jedna ze 

stron nie może wykonać legalnego posunięcia , a jednocześnie król nie jest szachowany (pat) 

7. Nagrody:  

Każdy uczestnik dostanie dyplom za udział w turnieju. Zwycięzcy otrzymają nagrody. 

 

 

 

 

 


