
LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

HONOROWY PATRONAT: 
PREZYDENT MIASTA LESZNA                                                                              STAROSTA LESZCZYŃSKI 
       ŁUKASZ BOROWIAK                                                                                    JAROSŁAW WAWRZYNIAK 
 

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW: 
 
 
 

Komunikat  
Drużynowe Mistrzostwa w szachach dziewcząt i chłopców 

Igrzyska Dzieci 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

Licealiada 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 
system rejestracji szkół srs.szs.pl  

 
 

1. Cel zawodów : 

 Popularyzacja szachów dziecięcych i młodzieżowych w powiecie leszczyńskim 

 Integracja środowiska szachowego  

 Wyłonienie Mistrzów Powiatu Leszczyńskiego  w szachach szybkich  w trzech 

kategoriach wiekowych 

 

2.Termin i miejsce : 

 czwartek  02.11.2017 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach  

budynek A,  ul. K.Kurpińskiego 30 

Rozpoczęcie turnieju godz. 9.30;  potwierdzenie uczestnictwa do godz. 9.00 

 

3. System rozgrywek : 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym LIMS                  

i z przepisami PZSzach.  

Tempo gry 15 min. na partię dla zawodnika. System szwajcarski na dystansie 7 

lub  9 rund. Sędzia główny może zmienić system rozgrywek ze względu na ilość 

zgłoszonych  zawodników. Turniej odbędzie się w formie rozgrywek 

indywidualnych oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, w trzech grupach 

wiekowych: 

             - Igrzyska Dzieci (uczniowie reprezentujący klasy I-VI szkół podstawowych 

ur. 2005 i młodsi  

             - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (uczniowie reprezentujący klasy VII szkół 

podstawowych  i klasy z oddziałów gimnazjalnych  – urodzeni w latach  2002-2004) 
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             - Licealiada (uczniowie reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne urodzeni 

2001 i starsi) 

4. Uczestnictwo : 

Prawo uczestnictwa mają uczniowie zgłoszeni przez szkołę przez SRS. 

Opiekun przedstawia imienną listę zawodników-uczniów szkoły, a zawodnicy 

aktualne legitymacje szkolne. 

 

5.Nagrody i wyróżnienia : 

Dla zawodników prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. W każdej grupie 

wiekowej  za pierwsze trzy miejsca są przewidziane  medale osobno w grupie 

dziewcząt i chłopców dla powiatu ziemskiego i osobno dla powiatu grodzkiego. 

Sędzia główny zawodów po zakończeniu zawodów poda klasyfikację 

drużynową szkół w ramach której będą ujęte wyniki co najmniej 3 zawodników 

uczęszczających do jednej szkoły z danego etapu rozgrywek lub czterech 

zawodników (wśród nich co najmniej jedna dziewczynka). Do etapu 

wojewódzkiego awans uzyskują dwie drużyny z powiatu grodzkiego i dwie z 

ziemskiego osobno z Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady 

    

6. Sędziowanie : 

Sędzia Główny: Łukasz Dębowiak 

 Podczas zawodów decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.   

 

7.Zgłoszenia : 

Zgłoszenia do 25.10.2017r.  należy przesłać za pomocą systemu SRS.  

W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane, szkoły będą mogły 

jedynie dokonać korekty uprzednio zgłoszonych zawodników. 

 

8.Inne : 

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Obowiązują rankingi FIDE 

dla szachów szybkich.  
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Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są rodzice 

bądź delegujące ich szkoły. Do turnieju nie zostaną przyjęci zawodnicy bez 

opiekuna. 

  

Koordynator: Wiesława Walkowska 

 

 


