
 

Turniej Szachowy Ziębickie Orły 
GRAND PRIX ZIĘBIC O PUCHAR BURMISTRZA 

I RUNDA 10.03.2020 roku 

 

REGULAMIN 

 

 I. Cel zawodów: 

−  popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży 

− podniesienie poziomu odporności na sytuacje stresowe i nabycia umiejętności radzenia z 

nimi, 

− wyłonienie najlepszych zawodników zgłoszonych do Turnieju, 

− integracja dzieci i młodzieży poprzez sport, 

− popularyzacja Królewskiej Gry wśród dzieci. 

 

II. Miejsce i termin:  

Turniej odbędzie się w sali widowiskowej w Ziębickim Centrum Kultury  przy ul. Wojska 

Polskiego 10 w Ziębicach, 10 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00. Rejestracja zawodników 8.45. 

Otwarcie turnieju  I runda: o godz. 9.00. Zakończenie turnieju około: godz. 14.00. 

III. Organizatorzy:  

Przedszkole Na Orlej Polanie, Urząd Miejski w Ziębicach oraz Gminne Centrum Edukacji i 

Sportu w Ziębicach.  

IV. Sędzia Główny:  Kazimierz Szydełko 

V. Uczestnictwo: dozwolona jest gra w starszej grupie wiekowej 

Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach wiekowych:  

Grupa A – zawodnicy urodzeni w roku 2013 i młodsi, 

Grupa B – zawodnicy urodzeni w latach 2012 - 2010, 

Grupa C – zawodnicy urodzeni w latach 2009 - 2007 

 VI. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia wraz z podaniem nazwiska i imienia, daty urodzenia zawodnika oraz kategorii 

szachowej, składamy telefonicznie pod numer: 748191365 lub na adres: 

sekretariat@orlapolana.szkolnastrona.pl do dnia 06.03.2020 roku. Turniej dla dzieci z gminy 

Ziębice. Potwierdzenie zgłoszenia od godz. 8.45 do godz. 8.55 w dniu zawodów.  

mailto:sekretariat@orlapolana.szkolnastrona.pl


 

VIII. Przepisy gry  

− Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.  

− Tempo gry grupa: 15’  

− Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.  Rozgrywanie 

partii przy użyciu zegara szachowego. O kolejności zajętych miejsc decyduje 

suma zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja 

pomocnicza w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system 

Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw.   

− Osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców 

 

IX.  Nagrody: medale i dyplomy dla zwycięzców w poszczególnych grupach, dyplomy dla 

wszystkich uczestników. Każda z grup ma osobną dla chłopców i dziewcząt klasyfikację 

dwóch rozegranych Turniejów z Cyklu Grand Prix Ziębic, do której wlicza się sumę 

punktów zdobytych w tych turniejach. Najlepsi zawodnicy w cyklu, otrzymają pamiątkowe 

puchary. Drugi turniej z cyklu Grand Prix odbędzie się w maju 2020 roku i będzie turniejem 

na kategorie szachowe.  

 

 

UWAGA!!! 

 

Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Przedszkole Na Orlej 

Polanie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), a także zgodą na 

nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach 

promocyjnych Przedszkola Na Orlej Polanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


