UKS MDK-1 HETMAN i MDK-1 Bydgoszcz
ul. Baczyńskiego 3
Bydgoszcz

V LO w Bydgoszczy
ul. Szarych Szeregów 4a
Bydgoszcz

XIV Drużynowe Mistrzostwa Bydgoszczy Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szachach- 07.12.2017 r.
1. Cel imprezy
Integracja środowiska starszej młodzieży szkolnej (uczniów liceów, techników, szkół profilowanych),
popularyzacja królewskiej gry, wyłonienie drużynowego mistrza Bydgoszczy, wymiana doświadczeń
sportowych, organizacyjnych i szkoleniowych z opiekunami ekip, wyłonienie drużyn do Mistrzostw
Województwa Szkół Średnich.
2. Organizator
UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz, MDK nr 1 i V LO w Bydgoszczy przy współudziale MSZS
w Bydgoszczy
3. Miejsce i termin
MDK nr 1 w Bydgoszczy ul. Baczyńskiego 3, dnia 07.12.2015 r. (czwartek), godz. 9.30
4. Uczestnictwo
Szkołę reprezentuje 4. osobowa drużyna (3 chłopców i dziewczyna) wraz z opiekunem. Dopuszcza się,
aby na szachownicach męskich grały dziewczęta, a zespół posiadał zawodników rezerwowych.
Warunkiem udziału w turnieju jest okazanie przez zawodników ważnej legitymacji szkolnej.
Jedna szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. Wyjątkiem jest zeszłoroczny mistrz Bydgoszczy,
jednak bez prawa do awansu i medali.
5. Rozgrywki
Przeprowadzone będą w oparciu o Kodeks Szachowy przez sędziego klasy państwowej- Mariusza
Stoppela. Jeżeli do zawodów zgłosi się więcej niż 10 drużyn- 7. rundowy system szwajcarski.
W przypadku mniejszej ilości zespołów organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia turnieju
kołowego. Tempo gry wynosi 15 minut na partię dla każdego zawodnika. Sprzęt szachowy zapewnia
organizator.
Serwis turniejowy: http://chessarbiter.com/turnieje/2017/tdr_6835/
6. Ocena wyników
Na wynik składa się suma punktów meczowych (2 za zwycięstwo, 1 za remis). W przypadku równej
ilości punktów o kolejności miejsc zadecydują:
a. tzw. małe punkty, uzyskane z gry przez poszczególnych członków drużyny,
b. wynik bezpośredniego spotkania,
c. rezultaty na poszczególnych szachownicach.
7. Nagrody
Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary, medale i dyplomy, każdy zaś zespół szkolny- dyplom.
W razie pozyskania sponsorów przewiduje się też upominki i dyplomy dla zwycięzców szachownic.
8. Zgłoszenia
Wyłącznie e-mailowe: uks@mdk1.bydgoszcz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 02.12.2017 r..

9. Przewidywany program zawodów:
9.30-10.00- weryfikacja zgłoszeń, odprawa techniczna.
10.00-14.00 rundy turniejowe
14.15 Zakończenie zawodów

