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1.1.1.1. CelCelCelCel::::    

• 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. 

2.2.2.2. OrganizatorOrganizatorOrganizatorOrganizator::::    

• 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 

3.3.3.3. MiejsceMiejsceMiejsceMiejsce::::    

• 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  

4.4.4.4. Patronat honorowyPatronat honorowyPatronat honorowyPatronat honorowy::::    

• Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosicki www.wrotapodlasia.pl 

• Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski www.bialystok.pl 

5.5.5.5. UczestnicyUczestnicyUczestnicyUczestnicy::::    

• W grupach do lat 8, 10 i 13 startują wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli i 
uczniowie szkół podstawowych. 

• Grupa open ma charakter otwarty – mogą w niej grać wszyscy chętni.  

• Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w dziesięciu grupach wiekowych: 

 C08 – chłopcy do lat 08 (urodzeni w roku 2014 i młodsi), 

 C10 – chłopcy do lat 10 (urodzeni w roku 2012 i młodsi), 

 C13 – chłopcy do lat 13 (urodzeni w roku 2009 i młodsi), 

 C16 – chłopcy do lat 16 (urodzeni w roku 2006 i młodsi), 

 C20 – chłopcy do lat 20 (urodzeni w roku 2002 i młodsi), 

 D08 – dziewczęta do lat 08 (urodzone w roku 2014 i młodsze), 

 D10 – dziewczęta do lat 10 (urodzone w roku 2012 i młodsze), 
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 D13 – dziewczęta do lat 13 (urodzone w roku 2009 i młodsze), 

 D16 – dziewczęta do lat 16 (urodzone w roku 2006 i młodsze), 

 D20 – dziewczęta do lat 20 (urodzone w roku 2002 i młodsze). 

• Klasyfikacja drużynowa obejmuje trzy kategorie: 

 przedszkola (C08, D08), 

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

 szkoły ponadpodstawowe (C20, D20). 

6.6.6.6. System grySystem grySystem grySystem 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 2014 roku i młodsi), 

 do lat 10 (urodzeni w 2012 roku i młodsi), 

 do lat 13 (urodzeni w 2009 roku i młodsi), 

 open (wszyscy chętni). 

• 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 9-09:50. 

7.7.7.7. ProgramProgramProgramProgram::::    

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

RundaRundaRundaRunda    do lat 08do lat 08do lat 08do lat 08    do lat 13do lat 13do lat 13do lat 13    ddddoooo    lat 10lat 10lat 10lat 10    openopenopenopen    

IIII    25.09.2021 26.09.2021 02.10.2021 03.10.2021 

IIIIIIII    16.10.2021 17.10.2021 23.10.2021 24.10.2021 

IIIIIIIIIIII    20.11.2021 21.11.2021 27.11.2021 28.11.2021 

IVIVIVIV    11.12.2021 12.12.2021 18.12.2021 19.12.2021 

VVVV    08.01.2022 09.01.2022 15.01.2022 16.01.2022 

VIVIVIVI    12.02.2022 13.02.2022 19.02.2022 20.02.2022 

VIIVIIVIIVII    12.03.2022 13.03.2022 02.04.2022 03.04.2022 

VIIIVIIIVIIIVIII    09.04.2022 10.04.2022 23.04.2022 24.04.2022 

Podsumowanie i Turniej Mistrzów – 28.05.2022 

• Z uwagi na niepewną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 
COVID-19, terminy rozgrywek mogą być zmieniane bądź anulowane. 
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• Planowane terminy kolejnych rund mogą także ulec zmianom wynikającym z 
aktualizacji kalendarza sportowego Polskiego Związku Szachowego oraz z powodu 
innych wydarzeń na terenie szkoły. 

8.8.8.8. Punktacja i ocena wyników kolejnych rundPunktacja i ocena wyników kolejnych rundPunktacja i ocena wyników kolejnych rundPunktacja 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 open. 

 Do klasyfikacji drużynowej szkół ponadpodstawowych zaliczane są wyniki uzyskane 
w turniejach open. 

9.9.9.9. Końcowa klasyfikacja LigiKońcowa klasyfikacja LigiKońcowa klasyfikacja LigiKońcowa 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. 

10.10.10.10. Wpisowe i opłata klasyfikacyjnoWpisowe i opłata klasyfikacyjnoWpisowe i opłata klasyfikacyjnoWpisowe i opłata klasyfikacyjno----rankingowa FIDErankingowa FIDErankingowa FIDErankingowa FIDE::::    

• Po 40 zł od zawodnika w każdej rundzie. 

11.11.11.11. Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody w kolejnych rundach w kolejnych rundach w kolejnych rundach w kolejnych rundach klasyfikacji klasyfikacji klasyfikacji klasyfikacji indywidualneindywidualneindywidualneindywidualnej:j:j:j:    

• Za miejsca I-III w grupach do lat 8, 10, 13 i open – nagrody rzeczowe. 
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• Za miejsca I-VIII i najlepszych dziewcząt w grupach do lat 8, 10, 13 i open – dyplomy 

oraz bony na okaziciela na bezpłatne wejście na dowolną rundę Ligi Szkolnej. 

Niezrealizowane bony lub bony za ostatnią rundę Organizator zobowiązuje się 

wymienić na równowartość wpisowego bieżącej edycji nie dłużej niż 3 miesiące od jej 

zakończenia. 

• Wręczenie nagród przed rozpoczęciem kolejnego turnieju.  

12.12.12.12. Nagrody w Nagrody w Nagrody w Nagrody w końcowej klasyfikacji indywidualnejkońcowej klasyfikacji indywidualnejkońcowej klasyfikacji indywidualnejkońcowej klasyfikacji indywidualnej    wszystkich grup wiekowychwszystkich grup wiekowychwszystkich grup wiekowychwszystkich grup wiekowych::::    

• Puchary i medale za miejsca I-III. 

• Dyplomy za miejsca I-VIII. 

• Minimum 20% wpisowego z każdej rundy zostanie przeznaczone na nagrody pieniężne 
w klasyfikacji generalnej, oddzielnie w każdej grupie wiekowej.  

• Warunkiem otrzymania ww. wyróżnień jest udział w minimum połowie turniejów. 

13.13.13.13. Nagrody wNagrody wNagrody wNagrody w    końcowej klasyfikacji drużynowej:końcowej klasyfikacji drużynowej:końcowej klasyfikacji drużynowej:końcowej klasyfikacji drużynowej:    

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

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

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

• Warunkiem otrzymania ww. wyróżnień jest udział w minimum połowie turniejów 

14.14.14.14. Turniej MistrzówTurniej MistrzówTurniej MistrzówTurniej Mistrzów::::    

• Kwalifikację uzyskuje po ośmiu najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej XXVII 
edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej. 

• Dodatkowym warunkiem uzyskania awansu jest udział w minimum połowie turniejów 
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. 
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• System gry – kołowy. 

• Wpisowe i opłata klasyfikacyjno-rankingowa wynosi 40 zł od zawodnika. 

• Zawodnicy otrzymują numery startowe odwrotne do zajętych miejsc. 

• Nagrody we wszystkich grupach: 

 puchary za miejsca I-III, 

 dyplomy dla wszystkich uczestników. 

15.15.15.15. Ustalenia końcoweUstalenia końcoweUstalenia końcoweUstalenia końcowe::::    

• W związku z panującą pandemią koronawirusa organizator przeprowadzi zawody 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polskiego Związku Szachowego i Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 45 w Białymstoku – odnośnie zachowania zasad sanitarnych.  

• Zawody odbywają się bez udziału publiczności. 

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

• Wszystkie turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. 

• 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 

• 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. 

Opracował Leszek ZegaOpracował Leszek ZegaOpracował Leszek ZegaOpracował Leszek Zega    


