Regulamin
II Drużynowych Mistrzostw Gimnazjum
w Szachach
Cel turnieju: Popularyzacja szachów oraz rozwijanie zainteresowań szachowych
Termin turnieju: Klasy II - październik 2012, klasy I i III – listopad/grudzień 2012
Uczestnictwo: W turnieju uczestniczyć mogą trzyosobowe zespoły z poszczególnych klas
gimnazjum (I, II lub III w zależności od rodzaju turnieju), każdy zespół
musi wskazać imię i nazwisko kapitana drużyny.
Zasady Turnieju Szachowego:
1. System rozgrywek: kołowy („każdy z każdym”).
2. Tempo gry: 10 minut na partię (z zegarami do gry w szachy).
3. Spóźnienie się na rozpoczęcie rozgrywek więcej niż o 10 minut skutkuje walkowerem na
korzyść przeciwnika.
4. Osoby biorące udział w turnieju mogą być zwolnione z lekcji na czas rozgrywek (za zgodą
nauczyciela danego przedmiotu, potwierdzoną przez organizatora zawodów).
5. O zajętym miejscu decydować będą punkty meczowe (2p – zwycięstwo; 1p – remis;
0p – porażka).
6. Przy identycznej ilości punktów meczowych zdobytych przez drużyny, o zajętym miejscu
decydować będą: małe punkty, wynik bezpośredniego pojedynku lub ewentualny
dodatkowy mecz kapitanów drużyn.
7. Podczas turnieju obowiązuje zachowanie pełnej kultury osobistej. Jakiekolwiek
objawy zachowań nacechowanych przemocą lub wulgarnością skutkują dyskwalifikacją
zawodnika lub drużyny.
8. Skład drużyny w trakcie całego turnieju nie może być zmieniony.
9. Istnieje możliwość przełożenia danego pojedynku na inny termin, może to nastąpić tylko
w wyjątkowych przypadkach.
10. W przypadku gdy drużyna stawi się na mecz w niepełnym składzie, drużyna przeciwna
otrzymuje punkty walkowerem w zaplanowanych pojedynkach z nieobecnym graczem.
11. Wyniki i inne ogłoszenia przedstawiane będą na stronie internetowej szkoły w zakładce
Koło szachowe w kategorii Zajęcia pozalekcyjne, gazetce szkolnej Długa przerwa
ewentualnie w gablocie przy sali 204.
12. O terminie danego meczu kapitanowie drużyn zostaną poinformowani bezpośrednio
przez Organizatora lub przez stronę internetową szkoły: zs.choroszcz.pl.
13. Do turnieju finałowego awansują po dwie najlepsze klasy z każdego poziomu: 2 klasy I,
2 klasy II oraz 2 klasy III. Planowany termin rozgrywek finałowych - styczeń 2013.
14. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.
15. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

