
I WOJEWÓDZKI TURNIEJ SZACHOWY

 DLA UCZNIÓW 

KLAS II – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH                        

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017                                                                                                                                      

„ZAGRAJ PARTYJKĘ” 

1. CELE TURNIEJU
 rozwijanie logicznego myślenia,
 poznanie tajników gry w szachy,
 wdrażanie do stosowania zasad fair – play,
 ujawnianie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
 stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
 wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczniów klas II i III szkół podstawowych     

w województwie śląskim.
2. ORGANIZACJA TURNIEJU

1) Turniej jest III etapem konkursu – TURNIEJEM wojewódzkim.
2) Dwa poprzedzające  etapy to:

 etap szkolny – organizuje szkoła,
 gminny lub miejski – organizowany w gminie lub mieście.

3) Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II, III, którzy wygrali etap gminny lub 
miejski.

3. ORGANIZATOR TURNIEJU
III etap (wojewódzki) organizuje:

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Żorach
44-240 Żory

ul. Strażacka 6
e – mail: zsp5@autograf.pl

tel./faks: 32 43-53-677

(Baranowice - dzielnica Żor, przy trasie z Katowic do Wisły, budynek szkoły obok 
kościoła).

4. KOORDYNATOR TURNIEJU - S. LESZCZYŃSKA – PYREK
5. TERMIN TURNIEJU  -  22 maja 2017 r. godzina 9.00.
6. OPIEKA MERYTORYCZNA

Opiekę merytoryczną nad całością turnieju sprawuje Komisja Konkursowa.
7. NAGRODY 

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy zajmą I, II i III miejsce 
oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju. 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA
 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II i III szkół podstawowych.
 System przeprowadzenia turnieju: szwajcarski.
 Tempo gry – 10 minut dla zawodnika na całą partię.
 Jeden błąd powoduje przegranie partii.
 Kwestie sporne rozstrzyga sędzia.



9. ZGŁOSZENIA
1) Trzech uczniów, którzy wygrali etap miejski lub gminny ( nie szkolny !!!) i zajęli  

odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce należy zgłosić do 10 maja 2017 r., 
wypełniając czytelnie (drukowanym pismem ) kartę zgłoszenia.

2) Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem,  e-mailem lub pocztą tradycyjną (decyduje 
termin otrzymania przesyłki przez odbiorcę) na adres organizatora.

3) W celu uniknięcia pomyłek organizator - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5                         
w Żorach - w dniach 11 i 12 maja 2017 roku potwierdzi telefonicznie zgłoszenie 
danej placówki do konkursu, kontaktując się bezpośrednio ze zgłoszoną szkołą.                           
W przypadku braku potwierdzenia nauczyciele - opiekunowie proszeni są o kontakt                        
z sekretariatem ZSP nr 5: tel./faks: 32 43-53-677.

4) Prosimy o zabranie obuwia zmiennego.
10. Postanowienia końcowe:

 Zgłoszenie udziału w turnieju stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody                                
na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza posiadanie przez szkołę zgody                                   
na publikację zdjęć uczestników konkursu.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu lub innych 
ustaleń po konsultacji z uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Karta zgłoszenia
na I Wojewódzki Turniej Szachowy dla klas II i III Szkół Podstawowych 

„Zagraj partyjkę”
Organizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 w Żorach ul. Strażacka 6
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WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI
1.
2.
3.

 wypełnić, jeśli inny niż nauczyciel przygotowujący dziecko do konkursu

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do organizowania 
etapów szkolnych i rejonowych.


