FAQ
1. Co mam zrobić gdy dotrę na miejsce turnieju?
Zwiedzić salę gry, poszukać znajomych, zrelaksować się i oczekiwać na rozpoczęcie 1 rundy.
2. Skąd będę wiedzieć gdzie i z kim zagra moje dziecko?
Po zamknięciu listy startowej sędzia dokona kojarzenia par pierwszej rundy. Listy z kojarzeniami
zostaną wywieszone w kilku widocznych miejscach na sali gry i poza nią. Lista zawiera numer
szachownicy na której będzie rozegrana partia i parę dzieci które ją rozegrają. Osoba z pierwszego
miejsca zagra partię bierkami białymi, a z drugiego – czarnymi.
Przykład:
18 (0.0) Kowalski, Jan – Nowak, Alicja (0.0) 18
Czyli zagrają: Jan Kowalski – białymi z Alicją Nowak - czarnymi na szachownicy nr 18. Wartości w
nawiasach oznaczają, że oboje mają w tym turnieju na swoim koncie po 0 punktów.
Numer szachownicy będzie widoczny na zegarze przynależnym do każdej z nich.
3. Jak ma zachować się szachista przed i w trakcie pierwszej i kolejnych rund (partii) ?
Szachista z pomocą swego rodzica powinien odnaleźć właściwą szachownicę i zająć odpowiednie
miejsce (po stronie białych lub czarnych bierek). Przed 1 rundą należy uważnie wysłuchać
wskazówek sędziego, który krótko przedstawi zasady turniejowe, zaprezentuje działanie zegara
szachowego i przypomni najważniejsze przepisy gry. Następnie sędzia da znak do rozpoczęcia
partii. Przeciwnicy podadzą sobie ręce. Osoba grająca czarnymi uruchomi zegar szachowy i białe
rozpoczną grę. Zawodnicy w trakcie partii nie będą mogli kontaktować się z nikim poza sędzią.
W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy zawodnikami, maja oni obowiązek wezwać
sędziego (bez wstawania z miejsca, wyłącznie przez podniesienie ręki). Po zakończeniu partii
szachiści ponownie podadzą sobie ręce dziękując w ten sposób za grę i ustawią bierki na
szachownicy tak, aby były gotowe do rozpoczęcia kolejnej rundy. Osoba która wygra partię ma
obowiązek zgłosić wynik przy stoliku sędziowskim. W przypadku remisu wynik wspólnie zgłoszą
obaj gracze.
4. Co to jest tempo gry?
Czas przeznaczony w danej partii na grę dla każdego zawodnika. W „Moim Pierwszym Turnieju”
będzie to 15 minut. Partia może więc trwać maksymalnie 30 minut.
5. Na czym polega punktacja. Od czego zależy, które miejsce zajmie moje dziecko?
Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1.0 pkt a za remis 0.5 pkt. W przypadku przegranej jest to
oczywiście 0.0 pkt. Klasyfikacja końcowa jest ustalana po ostatniej rundzie według ilości zdobytych
punktów. W przypadku równej ich ilości są stosowane punktacje dodatkowe, które (w dużym
uproszczeniu) biorą pod uwagę „siłę gry” przeciwników z którymi nasz szachista rozegrał partie
w tym turnieju.
6. Jak będzie przebiegało zakończenie turnieju?
Sędzia ogłosi wyniki końcowe. Zostaną wręczone trofea i nagrody dla zwycięzców. Następnie każdy
uczestnik turnieju zostanie uhonorowany medalem i odbierze dyplom oraz nagrodę za udział.
Będzie też czas na pamiątkowe zdjęcia.
7. Turniej zakończony i co dalej?
Kariera szachowa rozpoczęta! Wieczorem odwiedzamy stronę www.szkolkaszachowa.pl lub
www.mptsz.pl w poszukiwaniu zdjęć z turnieju i relacji z jego przebiegu.
Życzymy powodzenia, pięknych zwycięskich partii i niezapomnianych wrażeń :)
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