
REGULAMIN 

Szkolnej Ligi Szachowej „SZACH-MAT” 

§1 Informacje ogólne 

1. Szkolna Liga Szachowa organizowana jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach. 

2. Projekt koordynuje nauczyciel bibliotekarz. 

3. Zapisy. 

a. zapisy do Ligi Szachowej prowadzone są od środy 14 października do 

poniedziałku 19 października 2020 r. włącznie; 

b. formy zapisu: bezpośrednia u nauczyciela bibliotekarza lub poprzez 

wiadomość w dzienniku elektronicznym; 

c. przy zapisie należy podać imię i nazwisko, klasę oraz sposób reprezentacji 

danych osobowych do umieszczenia na stronie internetowej szkoły: np. 

pseudonim. 

4. Rozgrywki rozpoczną w październiku 2020 r. i potrwają aż do rozegrania 

wszystkich spotkań. 

5. Regulamin, wyniki i inne informacje dotyczące Szkolnej Ligi Szachowej zostaną 

umieszczone na stronie internetowej szkoły: 

spnr1katowice.pl/konkursy/szachy. 

§2 System rozgrywek 

1. W ramach Ligi przewiduje się dwukrotne rozegranie partii szachowych 

pomiędzy wszystkimi uczestnikami w systemie „każdy z każdym.” 

2. Czas pojedynczej gry: 8 minut. 

3. Punktacja: zwycięstwo = 2 pkt. ; remis/pat = 1pkt ; przegrana = 0 pkt. 

4. Partie szachowe zostaną rozegrane wg harmonogramu, który będzie 

umieszczany na stronie internetowej szkoły.  

5. Gra będzie odbywała się na długich przerwach oraz przed lekcjami. 

6. Osoby, które nie przyjdą rozegrać partii w wyznaczonym terminie otrzymają 

walkowera, a przeciwnik punkty za zwycięstwo. Nie dotyczy to sytuacji, gdy 

uczeń będzie nieobecny w szkole. Wówczas zostanie określony nowy termin. 

7. Po rozegraniu wszystkich partii zostaną podsumowane punkty i przyznane 

miejsca.  

 



§3 Cele przedsięwzięcia 

1. Rozwijanie wartościowych zainteresowań uczniów i promocja zdrowego stylu 

życia. 

2. Rozwijanie: 

a. logicznego i analitycznego myślenia; 

b. siły wyobraźni; 

c. siły charakteru; 

d. koncentracji.  

3. Nauczanie i wzmacnianie: 

a. roztropności, odpowiedzialności; 

b. zdolności przewidywania; 

c. wytrwałości; 

d. panowania nad emocjami. 

§4 Środki bezpieczeństwa 

1. Rozgrywki będą odbywały się w przestronnej czytelni, bez udziału publiczności. 

2. Czytelnia będzie wietrzona przed i po rozgrywkach, w miarę możliwości również 

w trakcie. 

3. Uczniowie rozgrywający partię szachową będą przebywali w najdalszej 

możliwej odległości od siebie. 

4. Przed każdą rozgrywką uczniowie zdezynfekują ręce. 

5. Po każdej rozgrywce będą dezynfekowane: stanowisko szachowe, szachownica, 

bierki i zegary. 


