
                                REGULAMIN  
                                      MAŁA 

        ZAMOJSKA SZKOLNA 
          LIGA SZACHOWA 2016/2017 

 
 
 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem szkolnych rozgrywek szachowych jest  Zespół Szkół Społecznych im. Unii 

Europejskiej w Zamościu. 

 

2. SĘDZIA GŁÓWNY 

Sędzią głównym i koordynatorem Zamojskiej Szkolnej Ligi Szachowej jest Andrzej Czochra 

tel. 0606966403. 

 

3. TERMINARZ ROZGRYWEK 

Poszczególne turnieje ( w sumie 9 ) rozegrane zostaną od października 2016 r. do czerwca  

2017 r.  W każdym miesiącu rozegrany zostanie jeden turniej. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

W turnieju mogą brać udział dwie trzyosobowe drużyny ( trzech chłopaków, dwóch 

chłopaków i jedna dziewczyna, dwie dziewczyny i jeden chłopak, trzy dziewczyny) 

reprezentujące daną szkołę podstawową klasy I-III oraz kluby reprezentujące UKS i inne 

placówki kulturalno – oświatowe na terenie Miasta Zamość. Do turnieju zostaną dopuszczone 

również drużyny dwuosobowe.  

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK 

Zawody rozegrane zostaną systemem kołowym, każda drużyna z każdą. W przypadku 

zgłoszenia się dużej liczby drużyn obowiązywać będzie system szwajcarski kontrolowany na 

dystansie 9 rund. 

 

6. TEMPO GRY 

10 minut dla zawodnika na rozegranie partii. 

 



 

7. PUNKTACJA W POSZCZEGÓLNYCH TURNIEJACH 

� O zwycięstwie w całym cyklu Zamojskiej Szkolnej Ligi Szachowej decyduje suma 

zdobytych punktów za uzyskane miejsca w poszczególnych turniejach. 

� Punkty za miejsca zdobyte w poszczególnych turniejach przyznawane będą wg 

następujących kryteriów: 

 
  

MMIIEEJJSSCCEE  
  

PPUUNNKKTTYY  
 
I miejsce 

 
20 punktów 

 
II miejsce 

 
15 punktów 

 
III miejsce 

 
10 punktów 

 
IV miejsce 

 
9 punktów 

 
V miejsce 

 
8 punktów 

 
VI miejsce 

 
7 punktów 

 
VII miejsce 

 
6 punktów 

 
VIII miejsce 

 
5 punktów 

 
IX miejsce 

 
4 punkty 

 
X miejsce 

 
3 punkty 

 
 
� W razie zdobycia przez drużyny równej ilości punktów w całym cyklu zawodów o 

miejscu decyduje większa liczba zdobytych pierwszych miejsc, drugich miejsc itp. 

� W razie braku możliwości ustalenia końcowej klasyfikacji o miejscu decyduje suma 

małych punktów turniejowych zdobytych w poszczególnych turniejach. 

 

8. NAGRODY 

Najlepsze trzy drużyny całego cyklu otrzymają puchary, dyplomy. Pozostałe drużyny 

otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Po zakończeniu wszystkich turniejów najlepsza szkoła otrzyma Puchar Przechodni oraz 

medale. 

 



 

9. TURNIEJ I 

Turniej pierwszy rozegrany zostanie w środę 19 października 2016 r. o godz. 10.00. 

 

10. MIEJSCE ROZGRYWEK 

 Turniej rozegrany zostanie w sali europejskiej Zespołu Szkół Społecznych im. Unii 

Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 14.  

 

11. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

# koszty organizacyjne Zamojskiej Szkolnej Ligi Szachowej pokrywają organizatorzy, 

# koszty przejazdów drużyn na miejsce zawodów pokrywa szkoła wystawiająca drużyny,  

# drużynę do zawodów zgłasza pisemnie szkoła ( nazwa i adres szkoły, imienny wykaz 

zawodników, pieczątka i podpis dyrektora szkoły), 

# zgłoszona drużyna jest pod opieką nauczyciela/pracownika szkoły, 

# nieobecność na zajęciach lekcyjnych uczniów biorących udział w zawodach usprawiedliwia 

dyrektor startującej szkoły lub placówki. 

 

                                                                                                           Koordynator  

                                                                                                    mgr Andrzej Czochra 

                                                                                                          tel. 606966403 

 

 


