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„Szachy są rodzajem intelektualnej aktywności, w nich zawarty jest swoisty czar. 

Intelektualna aktywność to jedna z największych rozkoszy bytu ludzkiego”  /S. Tarrasch/ 
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

IV SZACHOWYCH MISTRZOSTW MIASTA BIAŁEGOSTOKU DZIECI DO LAT 7 

 

I.   Cele zawodów: 

 Popularyzacja szachów – dyscypliny sportu i wspaniałego hobby 

 Wyłonienie najlepszych siedmiolatków w grupach dziewcząt i chłopców 

 Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego 

II.   Organizator: 

 Organizatorem imprezy jest MMiięęddzzyysszzkkoollnnyy  KKlluubb  SSzzaacchhoowwyy  „„MMKKSSzz--MMDDKK”” Białystok 

 Kierownictwo sprawuje Sędzia Główny IA Leszek Zega (lic. 10300001) 

III.  Termin i miejsce: 

 26.02.2012 roku (niedziela) godz. 10:00  

 Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ul. Warszawska 79a 

 Potwierdzenie zgłoszeń i opłata wpisowego do godz. 9
50

 

 Zakończenie i wręczenie nagród – ok. godz. 14
30

 

IV. Uczestnicy: 

 Chłopcy i dziewczęta urodzeni w 2005 r. i młodsi zamieszkali na terenie miasta 

Białegostoku 

 Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców 

V.  Wpisowe: 

 Wpisowe wynosi po 20 zł od każdego zawodnika i jest płatne gotówką na miejscu 

rozgrywek 



 

VI.    Zgłoszenia: 

 Zapisy wyłącznie do 22.02.2012 r. przyjmują: 

- Sędzia Główny Leszek Zega, e-mail: leszeg@wp.pl, tel. 85 664 46 82 

- strona internetowa turnieju www.chessarbiter.to.pl/turnieje/turnieje.php 

 Po 22 lutego 2012 r. wpisowe wzrasta o 100% 

 W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia i nazwę przedszkola lub szkoły 

VII. System gry: 

 7 rund systemem szwajcarskim 

 Tempo gry – po 15 minut dla zawodnika na partię 

VII. Kryteria punktacji pomocniczej: 

 skrócony system wartościowania Buchholza 

 pełny system wartościowania Buchholza 

 progresja 

VIII. Nagrody: 

 Puchary za I miejsca dziewcząt i chłopców 

 Medale za miejsca I-III dziewcząt i chłopców  

 Dyplomy i upominki dla wszystkich startujących 

IX. Sprawy różne: 

 W zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku” wraz  

z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez PZSzach. 

 Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest Sędzia Główny, 

którego decyzje są ostateczne 
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