
SZACHY 
(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 
rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 
30 września 2021 roku. 
 
I. Uczestnictwo 
1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzonych w latach 2002 
i młodsi (szkoły dzienne). 
2. drużyna składa się z 4 osób: 
- I szachownica   - chłopiec lub dziewczyna 
- II szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 
- III szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 
- IV szachownica  - dziewczyna, 
3. skład drużyny obowiązuje przez cały turniej. 
4. w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach. 
5. do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, 
którego decyzje są ostateczne. 
6. zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego 
systemem ChessArbiter. 
II. Program zawodów 
1. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na 
dystansie 7-9 rund  
(w przypadku rozgrywek wojewódzkich) 
2. tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 15 min. na partię dla 
zawodnika.   
W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla 
zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich. 
III. Punktacja 
- Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych 

punktów (tzw. meczowych):  wygranie meczu - 2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p. a 
przy ich równości decydują kolejno: 
- suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 
0,5p., przegrana- 0p.), 
- wartościowanie pełne Buchholza, 
- wynik bezpośredniego spotkania, 
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.  

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli 
wychowania fizycznego. 
Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania 
szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później na 1 
października roku szkolnego 2021/2022 lub za zgodą organizatora. 
Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział 
w zawodach. Zgodę należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  
Zgoda pozostaje w szkole.  
Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 


