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REGULAMIN 

 

XIV Noworocznego Turnieju Szachowego o  Puchar Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie, pod 

honorowym patronatem Rady Dzielnicy Wieniawa dla burs , internatów i placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2019/2020 

 

Organizatorzy: 

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie przy ul. ks. J. Popiełuszki 7, tel. (81) 533 05 30  

Grażyna Piotrowska – Dyrektor bursy, Monika Kowalska i Krzysztof Iwanicki. 

 

Sędzia główny- instruktor szachowy 

Piotr Flisiak  

 

Cele turnieju: 

Organizacja czasu wolnego wychowanków 

Popularyzacja i nauka gry w szachy  

Integracja młodzieży 

Rozwijanie zainteresowań wychowanków 

Kształtowanie współzawodnictwa i rywalizacji oparta na zasadach fair-play 

Wyłonienie zwycięzców klasyfikacji indywidualnej  

 

Termin i miejsce rozgrywek 

Dnia 13.02.2020(czwartek)  od  godz. 15.30 do 16.00 będzie miała miejsce rejestracja uczestników i wpisywanie 

na listę zawodników. 

Świetlica Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie przy ul.Ks. J. Popiełuszki 7 

 tel. (081) 533 05 30 

Deklaracje udziału w turnieju proszę zgłaszać drogą mailową , na adres: poczta@bs1.lublin.eu do dnia 

11.02.2020, do godz.10.00. 

Wychowawcy, opiekunowie zobowiązani są przedstawić organizatorom kartę zgłoszeniową, potwierdzoną przez 

dyrektora lub kierownika placówki, podpisaną zgodę nauczyciela zgłaszającego na przetwarzanie danych 

osobowych, klauzulę informacyjna dla nauczyciela zgłaszającego, klauzulę informacyjną dla 

rodziców/opiekunów prawnych uczestnika, zgodę rodziców / prawnych opiekunów dziecka lub zgodę 

pełnoletniego uczestnika.  

Po godz. 16.00 nie ma możliwości zgłaszania zawodników. 

 

Uczestnicy 

Prawo do startu mają wyłącznie wychowankowie zgłoszonej placówki, posiadający przy sobie ważną 

legitymację szkolną. 

 

Charakter rozgrywek 

Turniej prowadzony jest w klasyfikacji indywidualnej. 

Turniej rozegrany będzie systemem szwajcarskim 5 minutowym + 5 ‘’ 

Tempo gry wynosi P-5 (5 minut na partię dla zawodnika). Obowiązują przepisy gry szachów szybkich, które  

zostaną omówione przed rozpoczęciem turnieju przez Sędziego Głównego – P.Piotra Flisiaka  

 

Ustalenie kolejności zwycięzców 

 

O kolejności zajętych miejsc decyduje: 

- liczba zdobytych punktów (Śr.Buchholz, Buchholz, Progres) 

- liczba zwycięstw 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w zawodach!!!!! 


