
REGULAMIN 

gminnego Turnieju Szachowego organizowanego 

przez GBP w Krasocinie 

 

ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

Organizatorem turnieju jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie. 

§ 2 

Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Krasocin 
oraz aktywizacja uczestników do kreatywnego spędzania wolnego czasu. 

§ 3 

1. Turniej  ma  charakter zamknięty.  Jego  uczestnikami będą mieszkańcy Gminy Krasocin-
uczniowie oraz osoby dorosłe. 

2. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna. 

3. Licencje szachowe nie są wymagane.  

4. Ilość uczestników jest nieograniczona. 

5. Turniej będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: 

a. Szkoła Podstawowa 

b. Gimnazjum 

c. Osoby dorosłe 

6. W turnieju mogą startować wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dostarczą 

kartę zgłoszeniową do siedziby GBP w Krasocinie (osobiście lub pocztą). Zgłoszenia w innej 

formie nie będą honorowane.  Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć specjalną 

kartę zgłoszeniową z podpisem opiekuna lub rodzica.  

7. Organizator powoła jury. Skład jury zostanie podany do wiadomości publicznej. 

8. Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument 

tożsamości. 

9. Każdy zawodnik powinien stawić się w miejscu odbywania turnieju minimum 10 minut 

przed rozpoczęciem pojedynku. 

 

§ 4 

1. Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie. 

2. Termin: 15 listopada 2015 r.  

3. Termin zgłaszania uczestnictwa: do 6 listopada 2015 r. do godz. 19.00 

 

 



 

WARUNKI TECHNICZNE TURNIEJU 

§ 5 

1. Turniej będzie podzielony na poszczególne kategorie wiekowe.  

2. W  turnieju  uczestnicy  grają  indywidualnie co  stanowi  klasyfikację  indywidualną. 

Klasyfikacja  zostanie  ustalona  na  podstawie  sumy  zdobytych  punktów indywidualnych 

zawodników. 

3. Czas trwania pojedynku wynosi po 15 min na zawodnika. Po upływie tego czasu przegrywa 

zawodnik, którego czas dobiegł końca. [W  turnieju  obowiązują  przepisy  gry  w  szachy  

FIDE,  z wyłączeniem  przepisu  mówiącego,  że  pierwszy  nieprawidłowy  ruch przegrywa –  

dopuszczamy  3  pomyłki  i porażkę przy 3 nieprawidłowym posunięciu.] 

4. Uczestnik otrzymuje 1 punkty za wygraną, 0,5 punkt za remis i 0 punktów za porażkę. 

5. W turnieju obowiązuje dobór par zawodników zgodnie z systemem szwajcarskim. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 6 

 

1. Organizator przewidział nagrody dla najlepszych zawodników. 

2. Pierwsze trzy miejsca w  każdej kategorii wiekowej uhonorowane będą nagrodami. 

3. Organizator powiadomi laureatów turnieju o terminie wręczenia nagród. 

4. Udział w turnieju jest bezpłatny (nie wiąże się z opłatą wpisową, startową ani 

organizacyjną). 

5.  Szczegółowy terminarz oraz harmonogram pojedynków będzie ogłoszony po przyjęciu 

wszystkich zgłoszeń. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku uczestników, po wyrażeniu 

przez nich zgody (Do karty zgłoszeniowej dołączone będzie zgoda na udostępnienie 

wizerunku). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rozgrywek w przypadku zbyt dużej 

liczby uczestników.  

 

 

 


