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1. ORGANIZATORZY  

BOMIS Leszno 

Klub Szachowy MMKS WIENIAWA Leszno 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie 

Gimnazjum nr 9 w Lesznie 
  

2. PATRONAT HONOROWY  

Urząd Miasta Leszna  

Poseł na Sejm RP Łukasz Borowiak 
  

3. PATRONAT MEDIALNY  

Radio Elka 

Panorama Leszczyńska 

Telewizja Leszno 

Gazeta ABC 
  

4. SPONSOR ZAWODÓW 

BOMIS Leszno 

Sklep internetowy www.budmania.com.pl 
 

5. CEL IMPREZY  

Popularyzacja sportu szachowego wśród najmłodszych. 
  

6. TERMIN I MIEJSCE  

17 grudnia 2011 (sobota) 

Sala Gimnazjum Nr 9 w Lesznie, ul. Szczepanowskiego 14 

W godz. 9 - 9:30 potwierdzenie zgłoszeń, godz. 10:00 otwarcie i 1 runda  
  

7. SYSTEM ROZGRYWEK  

Turniej rozegrany zostanie w grupie: 

- CD7 - dla dzieci ur. w roku 2004 lub młodszych. 

System szwajcarski - dystans 6 rund, tempo gry 30 minut dla zawodnika (liczba zdobytych punktów, 

średni Buchholz, duży Buchholz, progres, liczba zwycięstw).  

Sędziowie Zawodów - Magdalena Judek, Łukasz Dębowiak. 



 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA  

Prawo startu mają wszystkie dzieci reprezentujące przedszkola i szkoły z rocznika 2004 lub młodsze -

turniej jest otwarty dla dzieci z całego kraju, które zgłoszą swój udział do 10 grudnia 2011 r. oraz 

opłacą wpisowe w dniu Turnieju. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem email: szachy-

leszno@wp.pl. Należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę przedszkola lub szkoły, 

które reprezentuje . Zgłoszenia za pośrednictwem Dyrekcji przedszkola/szkoły lub indywidualnie. 

Po terminie 10 grudnia zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

 

9. WPISOWE /płatne w dniu zawodów/ 

10 zł  

 

10. NAGRODY 

Indywidualnie – dzieci z przedszkoli oraz szkół: 

I-V miejsce: puchar + atrakcyjna nagroda rzeczowa, 

VI-X miejsce: atrakcyjna nagroda rzeczowa. 

Pozostałe dzieci otrzymują upominek.  

Uwaga : istnieje możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej. 

Zespołowo – przedszkola : 

Dla 3 najlepszych przedszkoli - puchary ( liczone punkty 5 najlepszych reprezentantów)  

Zespołowo – dotyczy wyłącznie przedszkoli z Leszna : 

Nagroda dla przedszkoli, które wystawią minimum 5 zawodników – 2 komplety szachów.  

 

11. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Zapewniamy obiad oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników Turnieju. 

2. Istnieje możliwość dokupienia obiadów dla opiekunów – prosimy o informację do 10 grudnia. 

3. Interpretacja regulaminu należy do Sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna. 

4. Dzieci przez cały czas trwania turnieju muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów. 

5. Po weryfikacji listy uczestników organizator zastrzega możliwość podziału grupy na C7 

(chłopcy) oraz D7 (dziewczynki), oraz zmiany systemu nagród indywidualnych. 

6. Wymagana jest punktualność przy potwierdzaniu zgłoszeń, spóźnieni będą grać od 2 rundy. 

7. Szkolenie w klubie MMKS Wieniawa Leszno dla dzieci z miasta Leszna i okolic: 

Dla dzieci nie znających podstaw gry i obsługi zegara szachowego zalecamy minimum 3-krotne 

uczestnictwo w zajęciach przed Turniejem. Zapraszamy również dzieci znające podstawy 

a chcące podszkolić umiejętności. Szkolenie w listopadzie i grudniu jest nieodpłatne.  Zajęcia 

szachowe odbywają się w każdy piątek w godzinach 16-20 na salce w hali Trapez /wejście od 

strony obwodnicy/. Informacje o możliwości terminów dodatkowych szkoleń pod                      

nr tel. 697-464-282. Ewentualne zapytania prosimy również składać na adres email: 

szachy-leszno@wp.pl  

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


