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DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

KLAS I - III  

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE  

Komunikat Organizacyjny 

Warszawa, 18-19.06.2021,  Hotel Courtyard Marriott (Okęcie) 

I. CELE

1.1. Popularyzacja szacho w w s rodowisku szkolnym  

1.2. Wyłonienie najlepszych druz yn ws ro d klas I-III – Mistrzo w Polski 

II. ORGANIZATOR

2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy. Dyrektor turnieju – Paweł Zaskalski 

III. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w zawodach - wyłącznie drogą elektroniczną - na adres dyrektora turnieju:

p.zaskalski@pzszach.pl

W zgłoszeniu nalez y podac  ilos c  druz yn, oraz skład imienny kaz dej druz yny wraz z klasą i datą 
urodzenia kaz dego zawodnika.  

Termin zgłoszeń upływa dn. 10.06.2021 r. 

mailto:p.zaskalski@pzszach.pl
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IV. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

4.1. Zawody rozegrane zostaną w dn. 18-19.06.2021.  

4.2. Odprawa techniczna 18.06.2021 o godz. 9.00 – obecność obowiązkowa. 

W piątek rozegrane zostaną rundy 1-5, w sobotę rundy 6-9. Planowane zakon czenie turnieju w 
sobotę o godz. 15.00. Dokładny harmonogram rund podany zostanie na odprawie technicznej. 

4.3. Miejsce rozgrywek – Hotel Courtyard Marriott (Okęcie), ul. Z wirki i Wigury 1, Warszawa 

(Uwaga – proszę nie mylić z hotelem Marriott znajdującym się w centrum miasta przy Pałacu Kultury) 

V. UCZESTNICTWO

5.1. W zawodach uczestniczyc  mogą uczniowie uczęszczający do danej szkoły minimum od 
wrzes nia 2020, z klas I-III szko ł podstawowych:  

- objętych projektem „Edukacja przez Szachy w Szkole”
- nieobjętych projektem „Edukacja przez Szachy w Szkole”

VI. SYSTEM ROZGRYWEK

6.1. Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem druz ynowym szwajcarskim na dystansie 9 rund.  

6.2. Druz yna składa się z 4 zawodniko w - 3 chłopco w (szachownice 1-3) i 1 dziewczynki (szach. 4.). 

6.3. Kolejnos c  zawodniko w w druz ynie, łącznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie technicznej 
przed zawodami, nie moz e ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Na szachownicy chłopca moz e 
zostac  zgłoszona dziewczynka, jednakz e pozbawia to ją prawa do gry na szachownicy 4-tej.  

6.4. Kolejnos c  druz yn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie s rednich rankingo w druz yny 
(udokumentowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach lub wpisem do legitymacji szachowej). 
Dalsza kolejnos c  jest losowa. 

6.5. Każdą zmianę w składzie drużyny należy podać sędziemu najpóźniej na 5 minut przed 
rozpoczęciem rundy.  

VII. TEMPO I PRZEPISY GRY

7.1. Tempo gry - 30 minut na partię dla kaz dego zawodnika.  

7.2. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego PZSzach. 

7.3. Od decyzji sędziego rundowego moz na odwołac  się do sędziego gło wnego, kto rego decyzja jest 
ostateczna.  

VIII. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

8.1. Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1 p., remis - 0,5 p., przegrana - 0 p. 

8.2. Kolejnos c  druz yn w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punkto w 
meczowych (wygranie meczu - 2 p., remis - 1 p., przegrana - 0 p.), a przy ich ro wnos ci decydują 
kolejno:  

- punkty małe (suma punkto w druz yny zdobytych we wszystkich meczach)
- wartos ciowanie s rednie Buchholza (system szwajcarski)
- wartos ciowanie pełne Buchholza (system szwajcarski)
- wynik bezpos redniego spotkania
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.

8.3. W przypadku, gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia, decyduje 
dodatkowy mecz z tempem 15 minut na partię dla zawodnika. W razie remisu premiowany jest 
zespo ł, kto ry odnio sł zwycięstwo na wyz szej szachownicy.  

8.4. W przypadku nieparzystej liczby uczestniczących druz yn, druz yna pauzująca otrzymuje punkt 
meczowy (duz y) i 50% punkto w (małych) moz liwych do zdobycia w meczu.  
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IX. WPISOWE

Wpisowe w wysokos ci 100 zł od druz yny nalez y wpłacic  przelewem na konto

Polski Związek Szachowy, Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827

W temacie proszę koniecznie umieścić zapis: „DMPSz 2021 – WPISOWE i nazwę szkoły”.

X. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Organizator nie zapewnia zakwaterowania ani wyz ywienia. Polecamy hotele i hostele w całej stolicy.

Istnieje moz liwos c  zamo wienia pokojo w w Hotelu Courtyard Marriott w promocyjnej cenie 100zł
za osobę ze s niadaniem w pokoju dwuosobowym. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z
Dyrektorem Imprezy.

Opłatę za zakwaterowanie nalez y wnies c  do dnia 10.06.2021 przelewem na konto:

Polski Związek Szachowy, Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827

W temacie proszę koniecznie umieścić zapis: „DMPSz 2021 – ZAKWATEROWANIE i nazwę
szkoły”.

XI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Trzy najlepsze druz yny otrzymają puchary.

Zawodnicy trzech najlepszych druz yn otrzymają medale i nagrody rzeczowe.

Trzech najlepszych zawodniko w na poszczego lnych szachownicach otrzyma dyplomy i puchary.

Wszystkie druz yny otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Łączna pula nagro d i upominko w – 8000 zł.

XII. SPRAWY RÓŻNE

12.1. Opiekę wychowawczą podczas zawodo w sprawują opiekunowie poszczego lnych druz yn. 

12.2. Zawodnik ma obowiązek posiadac  przy sobie waz ną legitymację szkolną.  

12.3. Za zdolnos c  zawodniko w do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna 
jest szkoła delegująca ucznio w na zawody. 

Dyrektor Turnieju 

Paweł Zaskalski  


