
Regulamin XI Turnieju Szachowego w Techniku Elektronicznym nr. 3  
im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” w Warszawie. 
 
Organizator 
Grzegorz Bogdalin 
 
Cel 
Popularyzacja królewskiej gry wśród młodzieży. 
 
Zgłoszenia 
 
1. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie, którzy opanowali dobrze znajomość gry 
w szachy (zgłoszeni uczestnicy sprawnie poruszają się bierkami po szachownicy, 
wykonują roszadę, szachują i potrafią grać końcówki: "szach-mat"). 

2. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą od 24.02. do 25.02.2020 r. na długich 
przerwach (13:00 – 13:20) w sali nr 313 lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego). 

3. Spotkanie organizacyjne i losowanie par do pierwszego etapu odbędzie się 

26 lutego 2020 r. o godzinie 13:05 w sali nr 313. 

4. Niestawienie się na spotkanie organizacyjne i losowanie jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w turnieju. 

System rozgrywek 
1) rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch etapach: 

27-28 luty 2020r. - etap rozgrywek eliminacyjnych 

04 marzec 2020r. - etap rozgrywek finałowych 

2) w zależności od ilości zgłoszonych uczniów rozgrywki eliminacyjne 
przeprowadzone zostaną systemem pucharowym (po 1 przegranej uczestnik odpada 
z dalszej gry) lub pucharowym do dwóch przegranych (po 2 przegranych uczestnik 
odpada z dalszej gry); 

3) pary pucharowe zostaną wyłonione metodą losową; 

4) jeśli liczba uczestników turnieju będzie nieparzysta, w każdej rundzie jeden 
z uczestników (w każdej rundzie inny) otrzymuje tzw. wolny los i bez gry przechodzi 
do następnej fazy rozgrywek; 

5) rozgrywki finałowe ( 4 najlepszych uczestników po eliminacjach) przeprowadzone 
zostaną systemem kołowym (każdy z każdym). 

 
Zasady gry i punktowania 
1) nie ma cofania ruchów, każdy ruch musi więc być dobrze przemyślany; 

2) jeśli zawodnik dotknie figury, musi nią wykonać ruch, chyba że nie jest to możliwe; 

3) za wygranie partii uczestnicy uzyskują 1 punkt, za przegranie 0; w przypadku 
remisu 0,5; 

4) partie rozgrywane są z użyciem zegarów, limit czasu gry dla każdego gracza 
wynosi 15 min na wszystkie posunięcia. Wyczerpanie całego limitu czasowego 
gracza przed rozstrzygnięciem partii oznacza przegraną tego gracza, który jako 
pierwszy wyczerpał limit czasowy; 

5) kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny. 



Nagrody 
Trzech najlepszych zawodników otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, a zwycięzca 
dodatkowo Kartę Prezentową EMPIK 

Postanowienia końcowe 

1) zgłoszenie do turnieju jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu 
i wyrażeniem zgody na: 

- publikację wizerunku dla potrzeb promocji zawodów, 

- przetwarzanie danych dla potrzeb organizacji zawodów; 

2) organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie 
wynikających z potrzeb organizacji turnieju; 

3) organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju w przypadku mniejszej 
niż 4 liczby uczestników. 


