
KOMUNIKAT DRUŻYNOWYCH:  
OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 

OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, 

OGÓLNOPOLSKIEJ LICEALIADY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

w SZACHACH 

Ustroń, 11-14.05, 14-17.05, 24-27.05.2015 

 
 
 
 

 
 

1. Cele 
 Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym 
 Wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach szkół 
 Rozwijanie zainteresowania szachami jako formą spędzania czasu wolnego 

2. Patronat 
 Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa 
 Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber 
 Prezes Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego – Wojciech Ziemniak 
 Śląski Związek Szachowy – Paweł Więcek 

3. Patronat Honorowy 
 Burmistrz Miasta Ustroń 

4. Organizator 
 Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach 
 Klub Sportowy 64 POLA Katowice 
 Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie 

5. Zgłoszenia 
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać – wyłącznie drogą elektroniczną na 
adres kierownika turnieju Łukasza Brożek – mpjs2015@gmail.com  
W zgłoszeniu należy określić potrzeby dotyczące zakwaterowania i wyżywienia. 
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Brożek tel. 532 787 297  
Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30.04.2015r. 

6. Miejsce i Termin 
Zawody zostaną rozegrane w Domu Wczasowym Globus ul. Turystyczna 6, w Ustroniu  
w terminie: 
 Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Podstawowych: 11-14.05.2015 

     przyjazd w dniu 11.05.2015 do godz. 19.00 - odprawa techniczna o godz. 20:00 
 Ogólnopolska Gimnazjada Szkół Gimnazjalnych: 14-17.05.2015 

     przyjazd w dniu 14.05.2015 do godz. 19.00 - odprawa techniczna o godz. 20:00 
 Ogólnopolska Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych: 24-27.05.2015 

     przyjazd w dniu 24.05.2015 do godz. 19.00 - odprawa techniczna o godz. 20:00 
 
 
 
 
 



7. System Rozgrywek 
 Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim drużynowym na dystansie 

11 rund (kojarzenie komputerowe). W przypadku mniejszej liczby szkół 
obowiązuje system kołowy. 

 Drużyna szkolna w każdej kategorii wiekowej składa się z 4 zawodników (3 
chłopców – szachownice 1-3, oraz 1 dziewczyny – szachownica 4). Drużyna może 
mieć rezerwowych 

 Kolejność zawodników w drużynie, łącznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie 
technicznej nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.  

 Na szachownicach 1-3 może zostać zgłoszona dziewczyna, jednakże pozbawia to 
ją prawa do gry na szachownicy 4 

 Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie średnich 
rankingów drużyn zawodników składu podstawowego (wg centralnego rejestru 
PZSzachu, ewentualnie legitymacji szachowej) 

 Zmianę składu należy zgłosić sędziemu pisemnie najpóźniej na 10 minut przed 
rozpoczęciem rundy.  
 

8.  Tempo i Przepisy Gry 
 Tempo gry: 15 minut + 15 sekund na każde posunięcie dla zawodnika 
 W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz kodeksu szachowego 

 
9. Uczestnictwo 

W zawodach mogą uczestniczyć: 
 Uczniowie szkół podstawowych ur. w 2002r i młodsi 
 Uczniowie szkół gimnazjalnych ur. w latach 1999 i młodsi 
 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ur. w latach 1995 i młodsi 

Uczęszczający do danej szkoły – minimum od września 2014, po zgłoszeniu  
i przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej oraz aktualnych badań lekarskich. Prawo 
udziału w zawodach mają medaliści drużynowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjady oraz Licealiady, a w przypadku rezygnacji powyższych, zespoły, które 
zajęły kolejne miejsca. Organizatorzy mają prawo dopuszczenia do zawodów większej 
liczby zespołów z danego województwa.  
 

10. Punktacja i Ocena Wyników 
 Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana-1p., remis-0,5p., przegrana-0p. 
 Kolejność drużyn w zawodach będzie ustalona na podstawie zdobytych punktów 

meczowych (wygranie meczu-2p, remis-1p, przegrana-0p), a przy równej liczbie 
decydują kolejno: 
- małe punkty (suma punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach) 
- wartościowanie średnie Bucholtza (system szwajcarski) 
- wartościowanie pełne Bucholtza (system szwajcarski) 
- wynik bezpośredniego spotkania 
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach 

 O zajęciu pierwszego miejsca (w przypadku gdy wszystkie kryteria nie przyniosą 
rozstrzygnięcia) decyduje dodatkowy mecz z tempem 15 minut na zawodnika.  
W razie remisu premiowany jest zespół, który odniósł zwycięstwo na wyższej 
szachownicy.  

 W przypadku nieparzystej liczby uczestniczących drużyn, zespół pauzujący 
otrzymuje punkt meczowy (duży) oraz 50% (małych) możliwych do zdobycia w 
meczu. 
 

11. Opłata Startowa 
 Startowe w Zawodach Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół 

Ponadgimnazjalnych w wysokości 80zł od drużyny (180zł dla drużyn nie 
korzystających w zakwaterowania i wyżywienia u organizatora) należy wpłacić 
gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na konto: 
 

KS 64 POLA ul. Świdra 33 40-748 Katowice 
 BGŻ 20 2030 0045 1110 0000 0257 9460 



 
12. Zakwaterowanie i wyżywienie 

Dom Wczasowy GLOBUS, ul. Turystyczna 6 w Ustroniu Jaszowcu  
 Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje Łukasz Brożek 

(dane kontaktowe: punkt 5) 
 Koszt wyżywienia (śniadania, obiad, kolacja) i zakwaterowania w pokojach 2-3-4 

osobowych wynosi 70zł od osoby za jedną dobę. Całkowity koszt zakwaterowania i 
wyżywienia jednej osoby wynosi 210zł, 

 Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 95zł za dobę 
 Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnieść przelewem na podane wyżej 

konto, lub gotówką przed odprawą techniczną 
 Wszystkie pokoje posiadają łazienkę oraz TV 
 Dla uczestników Mistrzostw organizator możliwość korzystania z małego basenu, 

stołów do ping-ponga i bilarda, boisk, etc. 
 

13. Nagrody i wyróżnienia 
 Trzy najlepsze drużyny otrzymują: puchary, medale, dyplomy i nagrody finansowe  

w wysokości: I miejsce – 900zł, II miejsce 700zł, III miejsce – 500zł 
 Trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach otrzyma 

dyplomy, puchary i upominki 
 Wyróżnienia dla trzech najlepszych trenerów szkół 
 Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy 

 
14. Sprawy organizacyjne 

 Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie drużyn 
 W trakcie gry zawodnicy nie mogą kontaktować się ze sobą, z opiekunami, także  

w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów 
 Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną 
 Za zdolność zawodników do startu w Mistrzostwach (aktualne badania lekarskie) 

oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody. 
 O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby 

drużyn istnieje możliwość zakwaterowania w innym ośrodku wskazanym przez 
organizatora. 

 Od decyzji sędziego rundowego, można odwołać się do sędziego głównego, 
którego decyzja jest ostateczna. 

 Z zawodów zostanie przeprowadzona transmisja partii z najlepszych meczy 
 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych 

zmian w treści niniejszego komunikatu 
 Strona internetowa Mistrzostw: http://www.mpjs.szach.eu  

Na stronie znajduje się m.in. mapa dojazdu do ośrodka.   
 
 
 
 

Kierownik zawodów –  Łukasz Brożek 
       mpjs2015@gmail.com 
           tel. 532 787 297 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 
OGÓLNOPOLSKIE  ZAWODY  W SZACHACH 



USTROŃ, 11 - 14.05, 14 – 17.05 i 24 –27.05.2015 

   

Pełna nazwa  szkoły: 
 
 
 

Adres  do  korespondencji:  

Telefon/Fax:  

E-mail:  

Kierownik/Opiekun   drużyny  

 
Gmina Powiat Województwo 

  
 

 

 
Zasadniczy  skład  drużyny: 
 

Szachownica Nazwisko  i  imię Data  ur. Kat. Ranking 
Ch – 1     

Ch – 2     

Ch – 3     

Dz – 4     

 
Zawodnicy  rezerwowi: 

Szachownica Nazwisko  i  imię Data  ur. Kat. Ranking 
Ch – R1     
Dz  -  R1     

 
Osoby towarzyszące: 

L.p. Nazwisko i imię Data ur. Funkcja 

1.    

2.    

 
Pieczątka Szkoły Podpis Dyrektora Szkoły 

 
 
 
 

 

 
         
Przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2015 
 
 
 


