
 

 

 

 

 
SZACHY 

 

CEL: Wyłonienie najlepszych zawodników XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych 

oraz popularyzacja gry w szachy w środowiskach polonijnych. 

 

MIEJSCE: Pułtusk 

 

TERMIN: 23.09.2021 r.   

 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 

 grupa I  K do 12 lat 

 grupa II K od 13 do 18 lat 

 grupa III K od 19 do 55 lat 

 grupa IV K od 56 do 65 lat 

 grupa V K od 66 lat i powyżej 

 grupa I  M do 12 lat 

 grupa II M od 13 do 18 lat 

 grupa III M od 19 do 55 lat 

 grupa IV M od 56 do 65 lat 

 grupa V M od 66 lat i powyżej 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

 

1. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry 30 

minut na partię dla zawodnika. 

2. Program: Chessarbiter 

3. Ocena wyników. Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decyduje punktacja 

pomocnicza w kolejności: 

 w systemie szwajcarskim: 

- średni Bucholtz 

- pełny Bucholtz 

- liczba zwycięstw 

- progress 

 w systemie rundowym (kołowym): 

- system Sonnenborn Berger 

- bezpośredni pojedynek 

- liczba zwycięstw 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu szwajcarskiego na kołowy,   

łączenia grup wiekowych i innych zmian, w zależności od liczby zgłoszonych 

zawodników.  

5. Podstawą rozegrania konkurencji jest udział co najmniej pięciu osób w danej grupie 

wiekowej. W przypadku braku wymaganej ilości startujących kategorie będą łączone. 

Ostateczny przydział do danej grupy podejmie Koordynator Dyscypliny w 

porozumieniu Sędzią Głównym. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:  

 

1. Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników 

oraz skład sędziowski. 

2. Turniej rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Szachowego FIDE. 



3. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów / 

Sędziemu Głównemu.  

4. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju. 

5. Za zniszczenia dokonane na obiektach odpowiadają zawodnicy.  

6. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych 

przez Organizatora.     

8. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych 

przez Organizatora. 

/-/ ORGANIZATORZY 

 

 

HARMONOGRAM:  

 

8.30  biuro zawodów (potwierdzenie uczestnictwa) 

9.00  otwarcie turnieju 

9.00-16.00 rundy 1-7 

16.00/16.30 ogłoszenie wyników 

                                                      

 


