Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Miastku
77-200 Miastko ul. Wrzosowa 1

SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

z okazji dnia patrona szkoŁy

Miastko 2021

REGULAMIN
SZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

z okazji Dnia Patrona Szkoły
I. Czas i miejsce turnieju:
Szkolny turniej szachowy z okazji Dnia Patrona Szkoły odbędzie się w dniu 15.10.2021 r.
o godzinie 10.00 w świetlicy szkolnej nr47. Zapisy na turniej do dnia 13.10.2021r.

II. Cele turnieju:


uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II;



popularyzacja gry w szachy w Szkole Podstawowej nr 3. w Miastku;



doskonalenie umiejętności gry w szachy;



rozwój logicznego, strategicznego myślenia oraz wyobrażni u dzieci;



stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa;



wdrażanie do stosowania zasady fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub
zwyciężonym);

III. UCZESTNICY:


uczniowie klas I-VIII.

IV. Organizatorzy:


Bogusław Wojtowicz



Teresa Cichońska



Danuta Kołtowska

V. Zasady turnieju:



w turnieju biorą udział chętni uczniowie klas I-VIII SP 3 w Miastku, którzy
opanowali znajomość gry w szachy (zgłoszeni uczestnicy sprawnie poruszają się
bierkami po szachownicy, wykonują roszadę, szachują i potrafią grać końcówki:
„szach-mat”);



podczas turnieju obowiązuje zachowanie wymogów reżimu sanitarnego związanego
z pandemią Covid 19 (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministerstwa Zdrowia),



uczestnicy dezynfekują dłonie przed rozpoczęciem rundy i po jej zakończeniu.

VI. Zasady gry i punktowania:


nie ma cofania ruchów, każdy ruch musi więc być dobrze przemyślany;



jeśli zawodnik dotknie figury, musi nią wykonać ruch, chyba że nie jest to możliwe;



za wygranie partii uczestnicy uzyskują 1 punkt, za przegranie 0 za remis 0,5 pkt;



w przypadku remisu w rundzie finałowej będzie rozegrana dodatkowa dogrywka;



sprawy sporne rozstrzyga organizatorzy turnieju, którzy będą czuwali nad
prawidłowym przebiegiem turnieju;



rozgrywki będą odbywały się systemem szwajcarskim;



nie ma cofania ruchów, każdy ruch musi więc być dobrze przemyślany;



każdy zawodnik będzie miał 10 minut na rozegranie partii.

VII. Nagrody:
Trzech najlepszych zawodników (miejsca I-III) otrzyma nagrody i dyplomy. Dla pozostałych
uczestników turnieju przewidziane są dyplomy.

Zapraszamy do udziału w konkursie
i życzymy powodzenia!!!!

