Ełcka Szkolna Liga Szachowa
Organizatorzy
 Uczniowski Klub Sportowy SL SALOS EŁK
 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

Współpraca
 Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Miejsce i termin
1. Podstawowym miejscem rozgrywek jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława
Szafera w Ełku.
2. Przewidziane terminy rozgrywek:
 I turniej 23 lutego 2019 r.
 II turniej 16 marca 2019 r.
 III turniej 6 kwietnia 2019 r.
 IV turniej 18 maja 2019 r.
 V turniej 8 czerwca 2019 r.
3. Początek rozgrywek o godzinie 10.00, zakończenie około 13.00.
4. Miejsce i terminy rozgrywek mogą ulec zmianie w wyniku konsultacji z opiekunami
uczestników i przedstawicielami zainteresowanych szkół lub klubów.

Uczestnicy
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież - szachiści z przedszkoli, szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu ełckiego i zaproszeni goście.
2. Zgłoszenia do zawodów - drogą elektroniczną (e-mail podany na końcu komunikatu)
lub przed zawodami nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.
3. Zgłaszający się później rozpoczną rozgrywki od następnej rundy.

System rozgrywek
1. Zawody rozegrane zostaną w grupach wiekowych z podziałem na dziewczęta i
chłopców pod warunkiem odpowiedniej ilości uczestników w danej grupie. W przypadku
mniejszej ilości uczestników nastąpi łączenie.
2. W przypadku większej ilości uczestników nastąpić mogą dalsze podziały.
3. Przewidywane wstępne grupy wiekowe:


przedszkola i szkoły podstawowe



klasy 0 -1



klasy 2 - 3



klasy 4 - 6



klasy 7 - 8



szkoły ponadpodstawowe - jedna grupa

4. Każdy zawodnik może na własne życzenie wybrać grę w starszej grupie wiekowej.
5. W grupach liczących 6 i mniej uczestników system rozgrywek – kołowy (każdy z
każdym).
6. W grupach liczących 7 i więcej

zawodników rozgrywki odbędą się systemem

szwajcarskim kontrolowanym (6-7 rund).
7. O kolejności na listach startowych decydują następujące kryteria w podanej kolejności:
ranking ELO, ranking PZSzach, los.
8. Tempo gry - P15 - 15 minut dla każdego zawodnika na partię.
9. Punktacja w trakcie rozgrywek:
 zwycięstwo 3 p.
 remis 2 p.
 przegrana (udział w grze do końca partii) 1 p.
 rezygnacja z gry, poddanie się bez mata 0 p.
10. O kolejności w grupie decyduje suma zdobytych punktów z gry.
11. O kolejności w całym cyklu decyduje suma wszystkich zdobytych w grze punktów.

Sprawy różne
1. Opiekę nad dziećmi w trakcie zawodów zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Uczestników zawodów obowiązuje zmienne obuwie.
3. Zawody odbywać się będą zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego PZSzach z
modyfikacjami

wprowadzonymi

przez Sędziego

zawodów po

konsultacjach

z

opiekunami zawodników.
4. Na zakończenie cyklu rozgrywek przewidziane są nagrody dla najlepszych zawodników.
5. Kontakt: e-mail jr231@wp.pl, e-mail sp4@elk.edu.pl, tel.: 606 328 276.

