
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 TURNIEJU  

SZACH - STRIKE - MAT 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
POZNAŃ, 7 CZERWCA 2014 r. 

 

   
   

 
1. Cel i zadania Turnieju 
- umożliwienie dzieciom ze Szkół Podstawowych udziału w drużynowym współzawodnictwie 
sportowym 
- popularyzacja bowlingu i szachów wśród uczniów Szkół Podstawowych  
- połączenie rywalizacji drużyn w dwóch różnych dyscyplinach sportowych: fizycznej i umysłowej 
- wyłonienie najlepszej drużyny w klasyfikacji generalnej Turnieju 
- promocja zdrowego stylu życia i prawidłowego wykorzystania czasu wolnego 

 
2. Organizatorzy, termin i miejsce rozgrywek 
GALERIA MM w POZNANIU  
Centrum Rozrywki MK BOWLING w POZNANIU 
Witryna szachowa www.szachydladzieci.com.pl  

 
7 czerwca 2014 r. godz. 9.00 – 15.30 

 
Rozgrywki przeprowadzone zostaną w Centrum Rozrywki MK BOWLING w Galerii MM w 
Poznaniu, ul. Święty Marcin 24 - III piętro. 

 
3. Uczestnicy i zasady rozgrywek  
W Turnieju udział weźmie do 8 drużyn 6 – osobowych – reprezentacji uczniów Szkół 
Podstawowych (drużyny uczestniczą bez zawodników rezerwowych). 
Każda drużyna składa się z 6 zawodniczek i zawodników – uczniów z jednej lub z najwyżej 
dwóch Szkół Podstawowych, w tym co najmniej 1 dziewczynki. 
W ramach turnieju rozegrane zostaną dwa turnieje: bowlingowy i szachowy. 
System rozgrywek: 
- bowling – rozegrany zostanie turniej drużynowy - 1 pełen „pasek” (10 rund) na 6 torach MK 
Bowling, w którym startują wszyscy członkowie drużyn; do klasyfikacji drużynowej liczy się wynik 
4 najlepszych  zawodników drużyny; turniej poprzedzony zostanie krótkim instruktażem i rundą 
rozgrzewkową  
- szachy – turniej drużynowy systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund lub systemem „każda 
drużyna z każdą”, z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika; drużyny grają w składzie 
6 uczestników (kolor bierek na I i nieparzystych szachownicach zgodnie z losowaniem w grupie); 
ustalona przez rozpoczęciem rozgrywek kolejność składu drużyny nie może być zmieniana w 
trakcie całych rozgrywek; szachownica 6 jest przeznaczona wyłącznie dla dziewczynek. 

 
Punktacja: 
Drużyny zdobywają punkty meczowe (decydujące w klasyfikacji generalnej) i „małe” (klasyfikacja 
pomocnicza) w każdym turnieju: 

http://www.szachydladzieci.com.pl/


- w rozgrywkach bowlinga:  o zwycięstwie drużyny decyduje suma  punktów zdobytych 
przez 4 najlepszych zawodników drużyny; 
drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów uzyskuje 15 pkt. 
meczowych; następne drużyny kolejno otrzymują 12, 10, 8, 6, 
5, 4 i 3 pkt. meczowe 

- w rozgrywkach w szachy:   za zwycięstwo w meczu 3 pkt., za remis w meczu 1 pkt.; 
„małe” punkty: zdobyte na poszczególnych szachownicach: za 
zwycięstwo w partii 1 pkt., za remis 0,5 pkt. 

      
Klasyfikacja końcowa: decyduje suma dużych punktów zdobytych w rozgrywkach w bowling i w 
szachy; oraz w dalszej kolejności: małe punkty zdobyte we wszystkich meczach szachowych, 
małe punkty zdobyte w bowlingu przez 4 najlepszych zawodników drużyny, najlepszy zawodnik 
w bowling i najlepszy zawodnik drużyny w szachach kolejno na I, II i kolejnych szachownicach. 
      
Każda drużyna przyjeżdża na Turniej z opiekunem. 
W rozgrywkach w bowling obowiązują specjalne buty sportowe – dostępne nieodpłatnie w MK 
Bowling. 

 
UWAGA OPIEKUNOWIE DRUŻYN: równolegle do turnieju drużynowego rozegrane zostaną 
indywidualne turnieje dla opiekunów: 
- w szachach:  turniej błyskawiczny „każdy z każdym” 
- w bowlingu: turniej indywidualny  
(udział może wziąć jeden opiekun na drużynę) 
 

Wpisowe za udział w Turnieju: 15 zł od każdego uczestnika Turnieju – płatne na sali gry  
przed rozpoczęciem rozgrywek. 

 
      
      Terminarz rozgrywek: 
      Godz. 9.00 - 9.30 - rejestracja uczestników, odprawa kapitanów drużyn, losowanie 
      Godz. 9.45 - otwarcie turnieju 
      Godz. 10.00 - 11.00 rundy I i II turnieju szachowego 
      Godz. 11.10 - 13.00 rozgrywki w bowling 
      Godz. 13.00 - 15.00 rundy III, IV i V turnieju szachowego 
      Ok. godz. 15.15 - zakończenie turnieju 
 
4.       Zgłoszenia: 
Zgłoszenia TYLKO DROGĄ MAILOWĄ I NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU   
 
     na adres mailowy: szachydladzieci@wp.pl  w terminie do 2 czerwca 2014 r.  
 
     UWAGA: liczba miejsc w Turnieju ograniczona  
 
W zgłoszeniu należy podać:  
    - zestawienie wszystkich zawodników z podaniem dat urodzenia  
    - kolejność składu członków drużyny w rozgrywkach szachowych oraz ich aktualny ranking 
(FIDE / krajowy)  
 
Obowiązkowo prosimy o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej 
opiekuna drużyny. 
Do kapitanów drużyn zakwalifikowanych do Turnieju wysłane zostaną do dnia 3 czerwca 
2014r. potwierdzenia udziału i dodatkowe informacje dotyczące rozgrywek. 
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5.        Nagrody 
Najlepsze 3 drużyny zdobywają puchary lub statuetki. 
Dla wszystkich drużyn przewidziano dyplomy. 
Dodatkowe nagrody: 
- najlepszy szachista na I szachownicy 
- najlepsza szachistka na VI szachownicy 
- najlepszy zawodnik w bowlingu 
- najlepsza zawodniczka w bowlingu 
Informacja o pozostałych nagrodach przekazana zostanie w trakcie Turnieju. 
 
6.        Informacje dodatkowe: 
Drużyny przyjeżdżają na Turniej z opiekunami. 
Organizator zapewnia sprzęt szachowy oraz obuwie do rozgrywek w bowling. 
Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju. 
Zawodnicy lub szkoły pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. 
 

 

      
 

 


