
KRAKOWSKA SZACHOWA LIGA SZKOLNA –
REGULAMIN

1. Organizator:
Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie (ul. Krupnicza 38)
Partnerzy techniczni:
Fundacja Gens Una Sumus prowadząca KSz Dwie Wieże Kraków oraz Krakowski Klub 
Szachistów

2. Cel turnieju:
 Popularyzacja szachów w Krakowie
 Okazja do integracji i sportowej rywalizacji wśród uczniów krakowskich szkół i przedszkoli

3. System gry i uczestnictwo:
 W 2022 roku cykl składać się będzie z 5 turniejów eliminacyjnych i finału. 
 Każdy turniej  eliminacyjny będzie  rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie  7  rund

(punktacja pomocnicza: CBch1, Buch, SB, Progres). W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń w
danej grupie organizator może podjąć decyzję o zmianie systemu na inny (np. kołowy). 

 Turniej finałowy zostanie rozegrany systemem kołowym.
 Tempo gry: 10’+5’’ dla zawodnika. 
 Każde zawody eliminacyjne będą rozgrywane w czterech grupach wiekowych:

o U07 – dziewczęta i chłopcy ur. w 2015 roku i młodsi,
o U09 – dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 roku i młodsi,
o U12 – dziewczęta i chłopcy ur. w 2010 roku i młodsi,
o U18 – dziewczęta i chłopcy ur. w 2004 roku i młodsi.

 Zawody finałowe będą rozgrywane w ośmiu grupach (4 grupy wiekowe + dziewczęta i chłopcy
osobno), a awans do nich uzyska po 8 najlepszych zawodników z eliminacji. Klasyfikacja będzie
ustalana  na  podstawie  zdobytych  punktów  w  4  najlepszych  dla  zawodnika  turniejach
eliminacyjnych  (w  przypadku  równości  decydować  będą:  liczba  zdobytych  punktów  w  5
turniejach  eliminacyjnych,  liczba  zdobytych  1 miejsc,  2  miejsc  itd.).  W  przypadku
niepotwierdzenia udziału zaw. w turnieju finałowym, prawo gry przechodzi na kolejną osobę w
klasyfikacji.

 Prawo udziału w cyklu mają uczniowie krakowskich szkół (ew. przedszkoli),  którzy dokonają
terminowego  zgłoszenia.  Limit  uczestników  w  turnieju  to  250  osób  –  decyduje  kolejność
zgłoszeń.

 W turnieju nie ma wpisowego  , obowiązuje jednak terminowe zgłoszenie.

4. Nagrody:
 W turnieju eliminacyjnym organizator zapewnia upominki dla sześciu najlepszych zawodników

w każdej grupie (oraz dodatkowo dla trzech najlepszych dziewcząt) oraz pamiątkowe dyplomy
dla każdego uczestnika zawodów.

 W turnieju finałowym każdy uczestnik otrzyma nagrodę finansową (I – 350 zł, II – 300 zł, III –
200  zł,



IV – 150 zł, V-VI – 100 zł, VII-VIII – 50 zł).  Ponadto za miejsca 1-3 przewidziane są puchary i
dyplomy dla każdego uczestnika turnieju finałowego.

5. Inne:
 Z uwagi na sytuację epidemiologiczną organizator informuje, że zawody będą przeprowadzone zgodnie

z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego.
 W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach i 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.  

 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.


