
Regulamin turnieju szachowego  

„Szachy Pogranicza” 

17-18 listopada 2012 

 

1. Organizator:  

Wałbrzyski Ośrodek Kultury, 58-304 Wałbrzych, ul. Andersa 185. 

2. Partner: 

Adalbertinum, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., 500 03 Hradec Králové, 

Československé armády 300. 

3. Data rozgrywek:  

17.11.2012 r. – godz. 1400 szachy szybkie,  

18.11.2012 r. godz. 1100 szachy błyskawiczne. 

 

4. Udział:   

40 zawodników: 20 z Hradec Králové (Czechy), 20 z Wałbrzycha (Polska). 

 

5. System gry:  

Turnieje zostaną rozegrane wg systemu „FLAMPPARCKT”. Tabele kojarzeń z numerami 

partnerów, numerami stolików i kolorem bierek zamieszczone zostaną w sali gry.  

Na większej planszy na bieżąco będą wpisywane wyniki widoczne z pewnej odległości 

umożliwiającej śledzenie rozgrywek. O miejscu w turnieju decyduje uzyskany ranking. Wg 

systemu „FLAMPPARCKT” pierwsza szóstka zawodników ma zbliżony średni ranking 

przeciwników, co oznacza, że większa ilość zdobytych punktów daje wyższe miejsce wśród 

czołowych zawodników.  

W sali gry zostaną ustawione stoliki w pięciu grupach po cztery w każdej. Takie ustawienie 

ułatwi zajęcie miejsca przy stolikach w pierwszej rundzie, w której zawodnicy są kojarzeni 

ósemkami: 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, przy stoliku nr 1 gra para 1-5 itd. Podobnie dalsze ósemki. 

Zawodnicy z wyższym numerem startowym grają białymi. W szachach szybkich rozgrywa 

się 9 rund. W rundach drugiej i trzeciej zawodnicy z numerami podzielnymi przez 4 grają z 

pozostałymi numerami parzystymi, a zawodnicy z nr+1 dającymi liczbę podzielną przez 4 

grają z pozostałymi numerami nieparzystymi. System kojarzeń taki sam jak w rundach 

zasadniczych. Zasadniczymi są rundy IV÷IX, w których szachiści z numerami parzystymi 

(Czesi) grają z numerami nieparzystymi (Polacy). Numery parzyste siadają przy stoliku o 

numerze: ich numer startowy podzielony przez 2 i grają białymi w rundach parzystych.  

W szachach błyskawicznych rozegranych zostanie 13 rund. Pierwsza runda jak wyżej, dalej 

cztery z tymi samymi założeniami jak w rundach II i III szachów szybkich i następnie osiem 

rund zasadniczych. 

 



 

6. Zapisy do turnieju i godziny rozpoczynania rund, tempo gry: 

 

a) szachy szybkie P-10’ + 4” za ruch: zapisy (17.11.2012 – sobota, do godz. 1330): 

I runda – godz. 1400 
II runda – godz. 1430 
III runda – godz. 1500 
IV runda – godz. 1530 
V runda – godz. 1600 

 

Przerwa 60 minut 
VI runda – 1700 
VII runda – 1730 
VIII runda – 1800 
IX runda – 1830 

Ogłoszenie wyników 1900 
 

b) szachy błyskawiczne P-4’ +3” za ruch: zapisy (18.11.2012 – niedziela, do godz. 1040):  

 

I runda – godz. 1100 
II runda – godz. 1115 
III runda – godz. 1130 
IV runda – godz. 1145 
V runda – godz. 1200  

Przerwa 15 minut 
 

VI runda - 1230 

VII runda – 1245 
VIII runda – 1300 
IX runda – 1315 

Przerwa 15 minut 

X runda – 1345 
XI runda – 1400 
XII runda – 1415 
XIII runda – 1430 

Ogłoszenie wyników 1500 

 

7. Obliczanie rankingów:  

Ranking uzyskany w turnieju oblicza się wg wzoru Rt=Rśr przeciwników + D(P), gdzie D(P) 

dodatek lub strata punktów rankingowych w zależności od procentowego wyniku 

punktowego, który odczytuje się z tab. 1. Jeżeli różnica między partnerami jest większa  

niż 350 to przyjmuje się tylko 350. Po turnieju szachów szybkich zostaną obliczone nowe 

rankingi Elo zawodników, które będą uwzględnione w turnieju błyskawicznym.  

Dla zawodników z Elo powyżej 2000 mnożnik do współczynnika „k” przyjmuje się 15,  

dla pozostałych 25. Rnowy=R+15 (lub 25)k. 

 

8. Uwagi końcowe: 

a) obowiązują przepisy FIDE dotyczące szachów szybkich i błyskawicznych; 

b) za ewentualny walkower lub brak przeciwnika otrzymuje się 1 pkt. (nie liczy się  

do obliczeń rankingowych); 

c) w przypadku udziału zawodnika poza turniejem, którego udział stanowi atrakcję, drużynie 

przeciwnej obliczone zostaną punkty wg wzoru P=(p-3)x2 w szachach szybkich  

i P=(p-4)x2 w szachach błyskawicznych, gdzie „p” punkty zdobyte przez tego zawodnika  

z zawodnikami przeciwnej drużyny.  

 

 

 


