
Regulamin 

Turnieju Gier Planszowych  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu. 

 

       TERMIN TURNIEJU -   24 lutego 2018 r.  

SĘDZIA:  Krystian Machowczyk                        

 

       Regulamin Turnieju: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej nr 33  
oraz klas II-III Gimnazjum nr 15 w Wałbrzychu. 

2. Każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch kategoriach: szachy i warcaby. 
3. Na Turniej należy zapisać się wcześniej u organizatora K. Machowczyka.  Zapisy trwają  

od 01.02.2018r. do dnia 23.02.2018r. 
4. System przeprowadzenia turnieju: system rozgrywek eliminacyjny w grupach.  
5. Tempo gry – do 15 minut dla zawodnika na całą partię. 
6. Trzykrotny błąd (np. niedozwolony ruch) powoduje przegranie partii. 
7. Używanie wulgaryzmów podczas gry powoduje przegranie partii. 
8. Obrażanie przeciwnika lub sędziego powoduje dyskwalifikację. 
9. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia. 
 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora i sędziego. 

SKRÓCONE ZASADY GRY: 

1. Cofanie ruchów przez gracza jest niedozwolone. 
2. Dotknięta idzie, postawiona stoi. 

 

Zapisy na turniej trwają do dnia 23 lutego 2018r. u wychowawcy pana Krystiana Machowczyka. 

ZAPRASZAMY! 



SCENARIUSZ 

Turnieju Gier  Planszowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Wałbrzychu. 

1. Temat: Turniej szachowo – warcabowy. 

 

2. Cele: 

- rozwijanie wśród wychowanków zainteresowań grami planszowymi i spędzania czasu  
  wolnego  przy grach umysłowych; 
- wdrażanie wychowanków do zdrowej rywalizacji turniejowej podczas gry w szachy 
  i warcaby; 
- uczenie i respektowanie zasad  Fair-Play  panujących podczas turnieju; 
- poszanowanie  przeciwnika podczas rozgrywki turniejowej. 
 

3. Termin realizacji: 24.02.2018r. 

 

4. Miejsce rozgrywek turnieju: sala gimnastyczna. 

 

5. Osoba odpowiedzialna: wychowawca – Krystian  Machowczyk. 

 

6. Metody pracy: 

- podająca - organizator zapoznaje uczestników z zasadami panującymi podczas turnieju, 

- praca w zespołach zadaniowych – uczniowie uczestniczą w rozgrywkach turniejowych. 

 

7. Czas trwania turnieju:  2,5 – 3 godziny zegarowe. 

 

8. Przebieg Turnieju: 

1. przyjęcie zapisanych wcześniej uczestników turnieju na sali, potwierdzenie udziału  

    w  imprezie; 

2. przedstawienie przez organizatora zasad regulaminu turnieju ( według załącznika – str. 2) 

3. losowanie stanowisk i grup przez wychowanków; 

4. rozpoczęcie rozgrywek przy stolikach w kategoriach szachy i warcaby - eliminacje; 

5. wyłonienie finalistów grup; 

6. rozgrywki finałowe; 

7. Ogłoszenie wyników i podanie terminu wręczenia dyplomów i nagród (najbliższy apel); 

8. Zakończenie Turnieju. Sprzątanie Sali, odprowadzenie uczestników do grup  

    wychowawczych. 

Organizator – Krystian Machowczyk 


