
SZKOLNA LIGA SZACHOWA W UZDOWIE
w ROKU SZKOLNYM 2020/2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ORGANIZATORZY

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie

Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”

Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy

UCZESTNICTWO

W rozgrywkach ligi mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

CEL TURNIEJU

Popularyzacja „królewskiej gry” wśród dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Działdowskiego i 
Nidzickiego oraz całego regionu Warmii i Mazur

Konfrontacja szachistów w atmosferze zmagań fair-play oraz integracja braci szachowej

Rekreacja, miłe i owocne spędzanie czasu wolnego.

TERMIN I MIEJSCE

Liga szkolna odbywać się będzie raz w miesiącu (sobota) w okresie od października 2020 roku  do 
kwietnia 2021 roku (7 turniejów) w systemie „on line” z wykorzystaniem platformy szachowej 
„Lichess.org”od godz. 10.00. 

Termin rozgrywek w 2020 roku:  24 października, 21 listopada, 12 grudnia.

SYSTEM ROZGRYWEK  I TEMPO GRY

Wszyscy  uczestnicy  grają  razem.  Kojarzenia  zawodników  odbywać  się  będą  systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund. 

Tempo gry: - 15 min na całą partię

Za  zwycięstwo  zawodnik  otrzymuje  1  pkt,  za  remis  zawodnik  otrzymuje  0,5  pkt.
i za przegraną partię nie otrzymuje punktów.

KLASYFIKACJE TURNIEJU

1) Indywidualna

Podczas  rozgrywania  ligi  prowadzone  będą  oddzielne  klasyfikacje  dla  dziewcząt  i  chłopców
z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. W przypadku równej ilości punktów dla
miejsc  I,  II  i  III  decydować  będzie  wyższa  lokata  w  poszczególnych  kolejkach  ligi.  
Do klasyfikacji generalnej liczone będzie sześć najlepszych wyników danego zawodnika.



2) Drużynowa

Drużyna  może  liczyć  dowolną  ilość  zawodników.  Podczas  rozgrywania  ligi  prowadzone  będą
oddzielne klasyfikacje z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Wynik szkoły w
danej kolejce stanowić będzie suma punktów zdobytych przez czterech najlepszych zawodników.

NAGRODY

Po  zakończeniu  wszystkich,  siedmiu  kolejek  przedmiotowej  ligi  najlepsi  zawodnicy  i  szkoły
otrzymają puchary, medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

DODATKOWE INFORMACJE

Udział  w  lidze  wiąże  się  z  akceptacją  niniejszego  komunikatu  i  wyrażeniem  zgody
na  wykorzystywanie  zdjęć  i  nagrań  z  udziałem ich  uczestników do celów promocji  i  reklamy
działań organizatorów i partnerów ligi.

Zgłoszenia zawodników należy dokonywać drogą elektroniczną przez platformę „lichess.org” (cała
procudeura logowania przestawiona jest w załączniku do powyższgo regulaminu).

                                     PREZES                                                                       DYREKTOR

           UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO                      SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

                               „UKS UZDOWO”                                                 im. A. Mickiewicza w Uzdowie 

                                    

                      /-/  Piotr KRAŚNIEWSKI                                            /-/ mgr Renata ANUSZEWSKA

PROBOSZCZ

PARAFI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NIDZICY

/-/ ks. kan. Andrzej MIDURA
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