
 

Regulamin cyklu 

"VII. Proszowickie Turnieje Szachowe - Ciżma Stańczyka" 

2016/2017 
 

1. Cel imprezy: 

 

 popularyzacja „królewskiej gry” w środowiskach lokalnych miasta i gminy Proszowice oraz 

powiatu proszowickiego, 

 promowanie postaci Stańczyka – jednego z najsłynniejszych Proszowian, 

 propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży, 

 stworzenie dorosłym szachistom, dzieciom i młodzieży możliwości rywalizacji sportowej, 

 zagospodarowanie i ciekawe spędzenie czasu wolnego, 

 wzajemne poznanie się dzieci i młodzieży z różnych ośrodków szachowych, 

 umożliwienie wzięcia udziału w zawodach sportowych osobom niepełnosprawnym, 

 wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego, 

 poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów. 

 

2. Uczestnictwo: 

 

W rozgrywkach cyklu "Proszowickie Turnieje Szachowe - Ciżma Stańczyka" uczestniczyć 

mogą wszyscy chętni, bez względu na wiek, przynależność klubową. 

 

3. Termin i miejsce: 

 

  Głównym organizatorem cyklu "Proszowickie Turnieje Szachowe - Ciżma Stańczyka" 

2016/2017 jest Stowarzyszenie „GNIAZDO – Ziemia Proszowicka”. Współorganizatorami są: 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach oraz Klub Szachowy „Stańczyk”. Rozgrywki te 

będą się składać z turniejów organizowanych w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. 

Terminy poszczególnych turniejów zostaną ogłoszone na stronie rozgrywek (www.cizma.24ikp.pl) 

oraz na stronie współorganizatora Centrum Kultury i Wypoczynku (http://www.ckproszowice.pl) 

oraz w lokalnych mediach (www.24ikp.pl) i na plakatach. 

 

Podsumowanie cyklu nastąpi do dwóch tygodni po rozegraniu ostatniego turnieju cyklu. 

 

 

4. System rozgrywek: 

 

  Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 5-11 rund 

(kojarzenie komputerowe) w formule open. Jeżeli w turnieju będzie brała mniejsza ilość 

zawodników, sędzia w porozumieniu z organizatorem może zmienić system rozgrywek na kołowy. 

  Kiedy w turnieju liczba zgłoszeń będzie przekroczy zdolności techniczne organizatorów 

(brak miejsca, braki sprzętowe) wówczas będą rozgrywane turnieje kwalifikacyjne 1-3 rund tempo 

gry 5 min. Z kwalifikowania się do turnieju głównego zwolnieni są: 

 na 1 turnieju cyklu 10 osób z najwyższymi rankingami lub lokatami z poprzedniej edycji 

rozgrywek, 

 na pozostałych turniejach cyklu 10 osób będących najwyżej w klasyfikacji generalnej 

rozgrywek oraz 5 osób z najwyższymi rankingami (którzy nie klasyfikują się według 

klasyfikacji generalnej) 

 

W turniejach obowiązuje tempo gry 5-30 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii. 

 

W turniejach obowiązują aktualne przepisy PZSzach. 

http://www.cizma.24ikp.pl/
http://www.ckproszowice.pl/
http://www.24ikp.pl/
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5. Zgłoszenia do poszczególnych turniejów: 

 

  Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są drogą internetową przez formularz zamieszczony na 

stronie www.cizma.24ikp.pl do godziny 18.00 w przeddzień turnieju oraz w dniu rozgrywek 

(najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem turnieju). Swój udział w turnieju można zgłaszać drogą 

mailową przesyłając potrzebne dane na adres turnieju lub adres CKiW ckiw@tlen.pl. Można 

zgłosić się także osobiście. Gracze, którzy brali już udział w turniejach Cyklu (bieżącej edycji) 

wystarczy, że potwierdzą swój udział w turnieju drogą mailową na adres 

cizma.stanczyka@gmail.com oraz podać – dane, które uległy zmianie od ostatniego turnieju. 

 

6. Zasady punktacji ogólnej i klasyfikacji generalnej rozgrywek  "VII. Proszowickie Turnieje 

Szachowe - Ciżma Stańczyka" 2016/2017 

Klasyfikacja generalna rozgrywek podzielona jest na następujące kategorie (łącznie zawodniczki 

zawodnicy): 

 klasyfikacja Open; 

 klasyfikacja JUNIOR (roczniki od 2000 w górę). 

 

Klasyfikacja generalna będzie obliczona według następujących kryteriów: 

 

a.) O zwycięstwie w całym cyklu decyduje suma punktów za uzyskane miejsca w poszczególnych 

turniejach z odrzuceniem dwóch najsłabszych punktowo dla zawodnika turniejów lub absencji 

w nim. 

 

b.) Punkty za miejsca zdobyte w poszczególnych turniejach przyznawane będą (dla wszystkich 

grup klasyfikacji) według poniższej tabeli: 

 

 

Miejsce Punkty 

I 

liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas na partię dla jednego zawodnika  

+ 30 pkt. 

II 
liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas + 20 pkt. 

III 
liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas + 10 pkt. 

IV 
liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas + 8 pkt. 

V 
liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas + 7 pkt. 

VI 
liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas + 6 pkt. 

VII 
liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas + 5 pkt. 

VIII 
liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas + 4 pkt. 

IX 
liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas + 3 pkt. 

X 
liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas + 2 pkt. 

pozostali 
liczba punktów zdobytych w turnieju x 

obowiązujący czas 

http://www.cizma.24ikp.pl/
mailto:ckiw@tlen.pl
mailto:cizma.stanczyka@gmail.com
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c.) Turnieje 10 i 15 minutowe będą miały jednakowy mnożnik „obowiązujący czas” tj. 10. 

 

d.) W przypadku zdobycia przez zawodników równej liczbie punktów w klasyfikacji generalnej 

Cyklu decyduje większa liczba zdobytych pierwszych miejsc, drugich itd. 

 

e.) W przypadku braku możliwości ustalenia końcowej klasyfikacji na podstawie punktu 

6 podpunkty (a i c) decyduje suma małych punktów turniejowych zdobytych w poszczególnych 

turniejach. 

 

7. Punktacja w poszczególnych turniejach: 

 

O miejscu zawodnika w turnieju decyduje: 

1. Suma punktów zdobytych w partiach (wygrana 1 pkt., remis ½ pkt., przegrana 0 pkt.). 

2. W razie zdobycia takiej samej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza według 

następującej kolejności: 

a) Buchholz z odrzuceniem wartości skrajnych 

b) Pełny Buchholz 

c) Pojedynek bezpośredni 

c) Liczba zwycięstw 

 

8. Nagrody w rozgrywkach "VII. Proszowickie Turnieje Szachowe - Ciżma Stańczyka" 

2016/2017: 

 

W klasyfikacji generalnej cyklu  obowiązuje następujący system nagród (minimalny): 

a) w klasyfikacji OPEN 

I miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa + nagroda główna 

II miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa 

III miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa 

IV miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa 

V miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa 

VI miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa 

b) w klasyfikacji JUNIOR (jeżeli w cyklu będzie klasyfikowanych co najmniej 8 takich osób) 

I miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa + puchar 

II miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa 

III miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa 

 

W każdym turnieju obowiązuje następujący system nagród (minimalny): 

c) w klasyfikacji OPEN: 

I miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa 

II miejsce – dyplom 

III miejsce – dyplom 

d) w klasyfikacji JUNIOR (jeżeli w turnieju będzie klasyfikowanych co najmniej 5 takich osób 

jeżeli będzie mniej będzie przyznawana nagroda dla najwyżej sklasyfikowanego juniora) 

I miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa 
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II miejsce – dyplom 

III miejsce – dyplom 

 

Nagrody za turnieje wręczane są na początku turnieju następnego. 

 

Fundusz nagród i ich ilość mogą zostać podwyższone lub zwiększone w zależności od możliwości 

finansowych organizatora. Organizator może ufundować dodatkowe nagrody (np. dla najlepszego 

zawodnika z powiatu, gminy, regionu, ucznia szkoły podstawowej itp.). 

Nagrody nie są łączone (zawodnik otrzymuje nagrodę o wyższej wartości). 

 

9. Włączanie innych turniejów do Cyklu: 

 

Organizatorzy turniejów szachowych w najbliższym regionie mogą za zgodą organizatorów zgłosić 

swój turniej do Cyklu. Zasady rozgrywania takiego turnieju muszą spełniać warunki takie jak 

pozostałe turnieje rozgrywek „Ciżmy”. 

 

10. Finansowanie: 

 

Udział w turniejach jest bezpłatny, za wyjątkiem turniejów klasyfikacyjnych na kategorie 

szachowe. Zawodnicy przyjeżdżają na zawody na własny koszt. 

 

11.Sędziowanie: 

 

Jest to turniej towarzyski, sędziego głównego wyznacza organizator, jednego sędziego 

pomocniczego wybierają uczestnicy turnieju ze swojego grona. Sędziowie mogą uczestniczyć 

w grze jako zawodnicy. Decyzje podejmują wspólnie w wypadku różnicy zdań decydujący głos ma 

sędzia główny. W wypadku rozgrywania turniejów klasyfikacyjnych na wyższą kategorię szachową 

powoływany jest sędzia z odpowiednimi uprawnieniami. 

Kojarzenie par odbywa się odpowiednim programem komputerowym – wskazany jest 

ChessArbiterPro. Albo w wypadku mniejszej liczby graczy (o tej ilości decyduje sędzia zawodów i 

organizator) za pomocą tabel kojarzeń dla systemu rundowego. 

Na sali gry powinien byś dostępny niniejszy regulamin. 

Końcowe wyniki turnieju, zawierające: wyniki kategorii OPEN oraz oddzielnie klasyfikacje 

innych kategorii (według punktu 6.), należy jak najszybciej przesłać do administratora strony 

www.cizma.24ikp.pl. 

 

12. Uwagi końcowe: 

 

Zawodników obowiązują aktualne przepisy PZSzach oraz walka w duchu Fair Play. 

Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników o złej opinii. Sędziowie jednogłośną 

decyzją mogą wykluczyć z turnieju zawodnika, który nie przestrzega zasad omówionych tym 

regulaminie. Dwukrotne wykluczenie z turnieju skutkuje wykluczeniem z cyklu "VII. 

Proszowickie Turnieje Szachowe - Ciżma Stańczyka" 2016/2017. 

 

O sprawach nie zawartych w regulaminie i zmianach regulaminowych decyduje organizator. 

http://www.cizma.24ikp.pl/

