REGULAMIN

IV Wojewódzkiego
Drużynowego Turnieju
Szachowego o Puchar Lubelskiego
Kuratora Oświaty

dla uczniów szkół podstawowych wychowanków świetlic
z okazji DNIA DZIECKA

Organizatorzy

1. ADRESACI
Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich - wychowankowie świetlic szkół
podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

2. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2 – świetlica
szkolna

we

współpracy

z

Młodzieżowym

Domem

Kultury

„Pod

Akacją”

w Lublinie.

3. MIEJSCE
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2.

4. TERMIN
9 czerwca (czwartek) 2022 r., w godzinach 10.00 do 14.00.

5. CELE TURNIEJU
CEL GŁÓWNY:
Wyłonienie najlepszej drużyny szachowej spośród zgłoszonych do turnieju ekip
szkolnych świetlic.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
− Popularyzowanie sportu szachowego wśród uczniów pierwszego etapu kształcenia.
− Budzenie refleksji związanej z pożytecznym spędzaniem wolnego czasu przez
uczniów.
− Promowanie pozytywnej rywalizacji sportowej wśród dzieci w zgodzie z zasadami
fair play.
− Inspirowanie do rozwijania umiejętności szachowych przez uczniów.
− Włączenie nauczycieli świetlic szkolnych do dyskusji nad wpływem umiejętności
szachowych na rozwój psychofizyczny dzieci.
− Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami powstającymi podczas
rozgrywki szachowej.
− Budowanie wizerunku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina
w Lublinie jako szkoły rozwijającej pasje u uczniów i nauczycieli.
− Dotarcie do jak najszerszych kręgów uzdolnionych pasjonatów gry w szachy.

6. ETAPY TURNIEJU
I etap – szkolny
Wyłonienie 6-osobowej reprezentacji świetlicy - uczniów klas I-III na turniej. Każda chętna
do

udziału

szkoła

przeprowadza

eliminacje,

na

podstawie

których

wyłania

6–osobową reprezentację: trzech chłopców i trzy dziewczynki, każda para z poziomów klas
I-III.
II etap – wojewódzki, na który zapraszamy po uprzednim zgłoszeniu w podanym niżej
terminie.

7. ZGŁOSZENIA
Zainteresowane szkoły przesyłają do dnia 27 maja 2022 drogą e-mail: szkola@sp16-lublin.eu
1. Kartę zgłoszeniowa Załącznik Nr 1.
Przynoszą ze sobą w dniu Turnieju:
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka Załącznik Nr 2.
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna* Załącznik Nr 3.
Każda świetlica szkolna może zgłosić jedną drużynę, zaś organizator turnieju może zgłosić
dwie drużyny.

8. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej w zależności od liczby zgłoszonych drużyn rozegrany zostanie systemem kołowym
lub szwajcarskim, liczba rund będzie podana przed rozpoczęciem zawodów.
Czas trwania partii: 10 minut dla zawodnika.

9. PROGRAM TURNIEJU
9.30 – odprawa techniczna
9.45 – otwarcie turnieju
10.00 – 13.00 – rozgrywki
13.40 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród

10. NAGRODY
Zwycięska drużyna otrzymuje Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Uczestnicy trzech pierwszych drużyn otrzymają medale pamiątkowe, wszyscy uczestnicy
otrzymają dyplomy. Najlepsi na poszczególnych szchownicach otrzymają drobne pamiątki.

11. SPRAWY INNE
− Opiekę wychowawczą podczas turnieju sprawują opiekunowie.
− Nie przewidujemy zawodników rezerwowych.
− Przewidujemy poczęstunek dla uczestników.
− W zawodach obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

− Decyzje sędziego są ostateczne.

12. ZAŁĄCZNIKI
− Załącznik nr 1 „Formularz zgłoszeniowy do IV Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju
Szachowego o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Uczniów Szkół Podstawowych
- Wychowanków Świetlic z okazji Dnia Dziecka”.
− Załącznik nr 2 „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka”.
− Załącznik nr 3 „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna*”.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizatorzy

