
 
 

Mała Liga Szachowa 

Regulamin 

Organizator: MDK Puławy - Magdalena Cencek 

Sędzia Główny: Zdzisław Machniewski  
 
 

1. Mała Liga przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej. 
 

2. Turnieje do Małej Ligi będą organizowane w odstępach miesięcznych.  

Pierwszy odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 16:00, a terminy następnych 

będą ogłaszane sukcesywnie. 

Spóźnienie trzydziestominutowe na turniej – wyklucza zawodnika z gry. 
 

3. Nagrody zostaną wręczone najlepszym  (liczyć się będzie suma zdobytych punktów), 

a także najbardziej wytrwałym uczestnikom biorącym udział w min. 8 turniejach na 

koniec cyklu. 

 

4. Cykl rozgrywek szachowych Małej Ligi Szachowej trwa od września 2021 r. do 

czerwca 2022 r. 
 

5. Liczba uczestników turnieju jest ograniczona. O zapisach decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
 

6. Wpisowe na każdy turniej wynosi 5 zł. Uzbierana kwota przeznaczona będzie na 

puchary i nagrody dla uczestników na zakończenie Małej Ligi Szachowej. 
 

7. Każdy turniej składać się będzie z czterech rund rozgrywanych w systemie 

szwajcarskim. 
 

8. Rozgrywki odbywać się będą z zegarami szachowymi (15 minut). Gdy po tym czasie 

nie będzie rozstrzygnięcia, zostaje ogłoszony remis.  
 

 

9. Wydruk wyników będzie dostępny dla uczestników po każdym zakończonym turnieju. 
 

10. Po zakończeniu całego cyklu rozgrywek szachowych w MDK Puławy ze wszystkich 

dziesięciu turniejów zostanie odliczony jeden najsłabszy wynik turnieju. W przypadku 

mniejszej ilości startów najsłabszy wynik nie będzie odliczany. 
 

11. Ze względu na standardy obowiązujące w całym systemie turniejów szachowych, 

klasyfikacja końcowa będzie wykonana z podziałem na 2 kategorie wiekowe (klasy 1-4, 

klasy 5-8) oraz kategorię dziewcząt i chłopców. Pierwsze miejsca nagrodzone będą 

pucharami, miejsce drugie i trzecie: medalami. 
 

12. Organizator zastrzega możliwość dokonania drobnych zmian w regulaminie. 

Udział w Małej Lidze Szachowej jest jednoznaczne z: 
 akceptacją regulaminu, 
 wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika 

wyłącznie na potrzeby Małej Ligi Szachowej, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 929 z późn. zm.) 

 
Regulamin Małej Ligi Szachowej dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie 
internetowej: www.mdk.pulawy.pl. 
 


