
   
 

Turniej szachowy „Pierwsze kroki w Krainie Szachów” 
dla dzieci początkujących (ur. w 2012 r. i młodszych) 

(znających ruchy bierek, a niepotrafiących matować) 
 

Turniej odbędzie się w niedzielę 29 maja 2022 o godz. 900 
w Szkole Podstawowej  w Burzynie. 

Uwagi organizacyjne: 
1. Turniej przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli w gminie Tuchów, 

urodzonych w roku 2012 (rocznik klasy III) i młodszych.  
2. Turniej będzie przeprowadzony w czterech grupach: 

 chłopcy urodzeni w latach 2012-2013 

 dziewczęta urodzone w latach 2012-2013 

 chłopcy urodzeni w roku 2014 i młodsi 

 dziewczęta urodzone w roku 2014 i młodsze 
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia poszczególnych grup w przypadku małej ilości 
dzieci. 

3. Turniej będzie odbywał się według uproszczonych zasad gry w szachy: 

 Gramy bez zegarów szachowych. Każda partia będzie trwała 15 minut. 

 Po upływie czasu liczymy przewagę punktową na szachownicy wg tradycyjnej punktacji 
(Hetman – 9 pkt.; Wieża – 5 pkt.; Goniec i Skoczek – po 3 pkt.; Pion – 1 pkt.). Osoba, która 
będzie miała przewagę co najmniej 5 pkt. wygrywa partię. Jeśli przewaga któregokolwiek 
z graczy będzie wynosiła mniej niż 5 pkt., to partia kończy się remisem. 

 Partia może zakończyć się wcześniej, jeśli jednemu z graczy zostanie na szachownicy tylko 
sam Król. 

 Nie obowiązuje przepis: „dotknięta bierka – idzie”, czyli po dotknięciu jakiejkolwiek bierki 
można wykonać ruch dowolną inną bierką. 

 Obowiązuje przepis: „puszczona bierka – stoi”, czyli gracz po wykonaniu ruchu i 
puszczeniu bierki, nie może cofnąć tego ruchu i wykonać innego. 

 Nie obowiązują przepisy dotyczące mata i pata. Wskazane jest, aby dziecko znało pojęcie 
„szacha”, ale nie jest to konieczne. 

 Nie obowiązuje przepis o przegraniu partii przez 2 nieprawidłowe posunięcia. 
4. Ilość rund: 5-7 (w zależności od ilości uczestników) 
5. Nagrody: Każde dziecko otrzyma drobną nagrodę rzeczową. 
6. Opłata wpisowa: 5 zł. 
7. Zgłoszenia do piątku 27 maja poprzez formularz znajdujący się  na stronie www.szachy.cal24.pl 

Dzieci zgłoszone po terminie mogą grać w turnieju pod warunkiem wolnych miejsc oraz wpłaty 
dwukrotnej stawki opłaty wpisowej (10 zł.) 

 
Jeśli dziecko wie, co to jest szach, mat, pat i nie boi się grać z zegarem szachowym, to powinno wziąć 
udział w turnieju „Szachowe Mistrzostwa Gminy do lat 10” (turniej obywa się w tym samym miejscu  
i czasie) – szczegóły w drugim ogłoszeniu. 

http://www.szachy.cal24.pl/

