REGULAMIN MISTRZOSTW BYDGOSZCZY
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W SZACHACH
NA 2015/2016
1. Cel imprezy.
Popularyzacja gry szachowej wśród młodzieży, wyłonienie
najlepszej „szachowej” szkoły w Bydgoszczy, podniesienie
poziomu gry uczestników turnieju.
2. Organizatorzy i współorganizatorzy:
-

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2,
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Bydgoszczy,
Miejski Szkolny Związek Sportowy,
Sponsorzy i patroni medialni.

6. Punktacja.
O miejscu drużyny decyduje kolejno:
• Punkty duże (meczowe 2, 1, 0),
• Suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana 1 pkt.,
remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.),
• Wynik bezpośredniego spotkania,
• Lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
• Dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów
7. Nagrody.
Najlepsze szkoły otrzymają puchary. Przewiduje się nagrody
rzeczowe dla zawodników najlepszych drużyn. Nagrody otrzyma
również zwycięzca na poszczególnej szachownicy. Każda drużyna
otrzyma też pamiątkowy dyplom mistrzostw.
8. Zgłoszenia.

3. Miejsce i termin zawodów.
MDK Nr 2 w Bydgoszczy,
ul. St. Leszczyńskiego 42,
tel. (52) 373-17-95,
4 grudnia 2015 r.
4. Warunki uczestnictwa.
Szkołę reprezentuje 4 osobowa drużyna wraz z opiekunem.
W zespole mogą grać zawodnicy urodzeni w 2000 r. i młodsi.
W reprezentacji szkoły musi grać dziewczyna. W uzasadnionych
przypadkach organizator może dopuścić do zawodów drugi zespół
danej szkoły.
5. System rozgrywek.
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim,
na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosi 10 minut dla
zawodnika (na rozegranie całej partii) lub każdy z każdym
w zależności od ilości zgłoszeń.

Zgłoszenie można dostarczyć osobiście do sekretariatu MDK
Nr 2 lub przesłać faksem pod nr (52) 373-17-95 albo przesłać
e-mailem na adres: mdk2jordan@poczta.onet.pl i podać imię
i nazwisko zawodników, rok urodzenia, kategorię szachową oraz
opiekuna zespołu do 1 grudnia 2015 r.
9. Program zawodów.
04 XII (piątek)
9 30
10 00
10 15 - 14 00
14 15

weryfikacja zgłoszeń i kojarzenie
otwarcie mistrzostw Bydgoszczy
I - IX runda zawodów
zakończenie mistrzostw

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Nr 2
im. dr Henryka Jordana
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