
 

 

Komunikat organizacyjny 
XXV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej 

1. Cel 

 Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętności gry. 

 Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach sportowych. 

 Zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od 
nauki. 

2. Organizator 

 MUKS Stoczek 45 Białystok, 15-757 Białystok ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, 

e-mail: info@stoczek45.pl , www.stoczek45.pl , www.facebook.com/Stoczek45 

 Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl 

3. Miejsce 

 Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II 
w Białymstoku ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 80, www.sp45.bialystok.pl  

4. Patronat honorowy 

 Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosicki www.wrotapodlasia.pl 

 Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski www.bialystok.pl 

5. Opieka medialna 

 Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku www.bialystok.tvp.pl 

 Radio Białystok S.A. www.radio.bialystok.pl 

6. Uczestnicy 

 Startują wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych                
i ponadpodstawowych oraz studenci urodzeni w 2000 roku i młodsi. 

 Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w dziesięciu grupach wiekowych: 

 C08 – chłopcy do lat 08 (urodzeni w roku 2012 i młodsi), 

 C10 – chłopcy do lat 10 (urodzeni w roku 2010 i młodsi), 

 C13 – chłopcy do lat 13 (urodzeni w roku 2007 i młodsi), 

 C16 – chłopcy do lat 16 (urodzeni w roku 2004 i młodsi), 

 C20 – chłopcy do lat 20 (urodzeni w roku 2000 i młodsi), 



2  XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej   

 

 D08 – dziewczęta do lat 08 (urodzone w roku 2012 i młodsze), 

 D10 – dziewczęta do lat 10 (urodzone w roku 2010 i młodsze), 

 D13 – dziewczęta do lat 13 (urodzone w roku 2007 i młodsze), 

 D16 – dziewczęta do lat 16 (urodzone w roku 2004 i młodsze), 

 D20 – dziewczęta do lat 20 (urodzone w roku 2000 i młodsze). 

 Klasyfikacja drużynowa obejmuje trzy kategorie: 

 przedszkola (C08, D08), 

 szkoły podstawowe (C08, C10, C13, C16, D08, D10, D13, D16), 

 szkoły ponadpodstawowe (C20, D20). 

7. System gry 

 7 rund systemem szwajcarskim. 

 Tempo gry: po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od 
początku partii. 

 Dziewczęta i chłopcy grają w czterech oddzielnych grupach: 

 do lat 08 (urodzeni w 2012 roku i młodsi), 

 do lat 10 (urodzeni w 2010 roku i młodsi), 

 do lat 13 (urodzeni w 2007 roku i młodsi), 

 do lat 20 (urodzeni w 2000 roku i młodsi). 

 Początek gry we wszystkich turniejach o godzinie 10.  

 Zapisy do turniejów:  

 serwis turniejowy http://www.chessarbiter.com/turnieje.php 

 poczta elektroniczna leszeg@wp.pl 

 bezpośrednio przed zawodami w godzinach 09-09:50. 

8. Program 
• Zostanie rozegranych 8 turniejów zaliczanych do klasyfikacji końcowej w grupach: 

Runda do lat 08 do lat 13 d lat 10 do lat 20 
I 28.09.2019 29.09.2019 05.10.2019 06.10.2019 
II 21.12.2019 22.12.2019 19.10.2019 20.10.2019 
III 16.11.2019 17.11.2019 23.11.2019 24.11.2019 
IV 07.12.2019 08.12.2019 14.12.2019 15.12.2019 
V 11.01.2020 12.01.2020 18.01.2020 19.01.2020 
VI 08.02.2020 09.02.2020 15.02.2020 16.02.2020 
VII 07.03.2020 08.03.2020 21.03.2020 22.03.2020 
VIII 04.04.2020 05.04.2020 25.04.2020 26.04.2020 
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 Uroczyste ogłoszenie wyników końcowych i wręczenie nagród odbędzie się w piątek, 
29 maja 2020 roku o godzinie 17:00 w sali konferencyjno-bankietowej Ambrozja 
w Białymstoku przy ul. Jarzębinowej 2A. 

 Turniej Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę, 30 maja 2020 r. o godzinie 10:00. 

9. Punktacja i ocena wyników kolejnych rund 

 Klasyfikacja indywidualna: 

 O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika. 

 W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decydują 
kolejno: średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw. 

 Klasyfikacja drużynowa: 

 O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych przez 
najlepszych reprezentantów danej szkoły (po dwóch z każdej grupy). 

 W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, 
o kolejności zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej. 

 Do klasyfikacji drużynowej przedszkoli zaliczane są wyniki uzyskane w turniejach 
dziewcząt i chłopców do lat 8. 

 Do klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zaliczane są wyniki uzyskane 
w turniejach dziewcząt i chłopców do lat 8, 10, 13 i 20. 

 Do klasyfikacji drużynowej szkół ponadpodstawowych zaliczane są wyniki uzyskane 
w turniejach dziewcząt i chłopców do lat 20. 

10. Końcowa klasyfikacja Ligi 

 Klasyfikacja indywidualna: 

 We wszystkich grupach prowadzi się klasyfikację łączną dla ośmiu turniejów. 

 Na wynik końcowy zawodnika składa się suma sześciu najlepszych wyników. 

 Dwa najgorsze rezultaty są odrzucane. 

 W przypadku równej liczby punktów decydują wyniki odrzucone. Najpierw brany 
jest pod uwagę wynik siódmy, zaś kiedy i ten jest taki sam, decyduje wynik ósmy. 

 W przypadku, gdy wyniki odrzucone są takie same, decyduje niższa suma miejsc we 
wszystkich ośmiu rundach. 

 Klasyfikacja drużynowa: 

 Do klasyfikacji końcowej zalicza się punkty uzyskane w ośmiu rundach. 

 W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej drużyn, 
o kolejności miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej. 

11. Wpisowe i opłata klasyfikacyjno-rankingowa FIDE 

 Po 30 zł od zawodnika w każdej rundzie. 
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12. Nagrody indywidualne w kolejnych rundach 

 Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej wszystkich grup:  

I – 250 zł, II – 200 zł, III – 150 zł, IV – 100 zł, V – 80 zł, VI – 70 zł, VII – 60 zł, VIII – 50 zł 

 Nagrody pieniężne po 40 zł dla najlepszych dziewcząt. 

 Dyplomy za miejsca I-VIII. 

 Wręczenie nagród przed rozpoczęciem kolejnego turnieju.  

 Jeden zawodnik otrzymuje jedną nagrodę pieniężną. 

13. Nagrody w klasyfikacji końcowej Ligi 

 Klasyfikacja indywidualna we wszystkich grupach: 

 puchary i medale za miejsca I-III 

 dyplomy za miejsca I-VIII 

 Puchary i dyplomy za miejsca I-VI w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych 

 Puchary i dyplomy za miejsca I-III w klasyfikacjach drużynowych przedszkoli i szkół 
ponadpodstawowych 

 Medale za miejsca I-III w klasyfikacjach drużynowych (dla trzech najlepszych 
zawodników ze wszystkich grup) 

 Nagrody można otrzymać pod warunkiem udziału w minimum czterech turniejach 
eliminacyjnych. 

14. Turniej Mistrzów 

 Do TM kwalifikuje się ośmiu najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej. 

 Awans do Turnieju Mistrzów można uzyskać pod warunkiem udziału w minimum 
czterech turniejach eliminacyjnych. 

 Startuje po 8 dziewcząt i chłopców w grupach:  

 D08 – dziewczęta do lat 8 

 C08 – chłopcy do lat 8 

 D10 – dziewczęta do lat 10 

 C10 – chłopcy do lat 10 

 D13 – dziewczęta do lat 13 

 C13 – chłopcy do lat 13 

 D20 – dziewczęta do lat 20 

 C20 – chłopcy do lat 20 

 Tempo gry – po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od 
początku partii. 

 System gry – kołowy. 
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 Wpisowe i opłata klasyfikacyjno-rankingowa wynosi 30 zł od zawodnika. 

 Nagrody we wszystkich grupach: 

 puchary za I miejsca, 

 medale za miejsca I-III, 

 dyplomy dla wszystkich uczestników. 

15. Ustalenia końcowe 

 W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach i FIDE. 

 Wszystkie turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. 

 Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie. 

 Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na 
wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu 
przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników. 

 Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące 
wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, 
profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów 
medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Materiały 
tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych                      
i prywatnych.  

 Szczegółowe wyniki będą publikowane na stronach: 

 MUKS Stoczek 45 Białystok / Liga www.stoczek45.pl/liga 

 Podlaski Związek Szachowy www.podlzwszach.net/index.php?id=wyniki 

 Planowane terminy kolejnych rund mogą ulec zmianom wynikającym z aktualizacji 
kalendarzy sportowych oraz z powodu innych wydarzeń na terenie szkoły. 

 Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 
niniejszego komunikatu organizacyjnego. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu organizacyjnego należy do sędziego 
głównego. 

 W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym komunikacie organizacyjnym, 
ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny. 

 Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z jego potrzeb. 

16.  Monografia Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej w latach 1995-2019 

 Informacje ogólne: 

 Liczba turniejów – 466 

 Liczba zawodników – 2771, w tym 737 dziewcząt i 2034 chłopców 
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 Liczba placówek oświatowych – 280, w tym: 64 przedszkola, 117 szkół 
podstawowych, 47 gimnazjów, 52 szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne 

 Największa liczba startów: 

 dziewczęta – Anna Rudnik (97), Katarzyna Sieliwonik (95), Anna Dudel (90) 

 chłopcy – Grzegorz Nasuta (124), Kacper Żochowski (109), Andrzej Puksza i Maciej 
Pytel (po 108) 

 Największa liczba startów spośród zawodników nadal grających w Lidze: 

 dziewczęta – Martyna Ziziuk (89), Kinga Chomicka i Maria Koruch (po 76) 

 chłopcy – Maciej Pytel (108), Maciej Kamiński (91), Radosław Filewicz (84) 

 Największa liczba zdobytych punktów za miejsca: 

 dziewczęta – Beata Andrejczuk (108,5), Katarzyna Sieliwonik (101), Martyna Ziziuk 
(99) 

 chłopcy – Grzegorz Nasuta (139), Maciej Andrejczuk (111), Kacper Żochowski (108) 

 Największa liczba punktów spośród zawodników nadal grających w Lidze: 

 dziewczęta – Martyna Ziziuk (99), Maria Koruch (84), Kinga Chomicka (61) 

 chłopcy – Maciej Pytel (88), Jakub Kosakowski (84), Radosław Filewicz (72) 

 Największa liczba zwycięstw w grupach wiekowych: 

 dziewczęta – Beata Andrejczuk (74), Katarzyna Sieliwonik (46), Gabriela 
Burakowska (36) 

 chłopcy – Grzegorz Nasuta (78), Jakub Kosakowski (54), Krzysztof Ejsmont (53)  

 Największa liczba zwycięstw spośród zawodników nadal grających w Lidze: 

 dziewczęta – Klara Szczotka (29), Martyna Ziziuk (25), Maria Koruch (23) 

 chłopcy – Jakub Kosakowski (54), Paweł Kozłowski (22), Iwo Karolczuk i Krzysztof 
Wojtacha (20) 

 Klasyfikacja drużynowa: 

 przedszkola – Przedszkole Społeczne Nr 1 STO Białystok (224 punkty), Przedszkole 
Samorządowe Nr 14 Białystok (200), Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Św. Rodziny 
Białystok (146) 

 szkoły podstawowe – SSP 2 STO Białystok (5251), SP 45 Białystok (3417), SSP 1 STO 
Białystok (3075) 

 gimnazja – PGI 17 Białystok (852), SG 2 STO Białystok (815,5), PG Wasilków (635,5) 

 szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne – III LO Białystok (1962,5), II LO 
Białystok (1216), VIII LO Białystok (1084) 

Opracował Leszek Zega 


