TOPOLÓWKOWA LIGA SZACHOWA
Topolówkowa Liga Szachowa skierowana jest tylko dla uczniów IIILO, chyba, że regulamin
turnieju mówi inaczej.
KLASYFIKACJA PUNKTOWA:
Punkty sumuję się rocznie(ROK SZKOLNY)
50%punktów zdobytych w sezonie przechodzi na następny sezon.
UWAGA:
1.Sezon Topolówkowej Ligi Szachowej jest równoznaczny z rokiem szkolnym
2. Punkty zdobyte w turniejach poprzedzającego sezonu są przenoszone na rok następny w
ilości 50%
TURNIEJE
1.Turnieje zwykłe-Ranga TOPO100
● Turnieje na zwykłych spotkaniach klubu
● Klasyfikacja i wynik turnieju jest wiążący/ważny, gdy w turnieju wzięło udział co
najmniej 8 osób
● Każdorazowo rozlosowuję się drabinkę turnieju, pod uwagę bierze się aktualną
klasyfikację (zawodnicy rozstawieni)
PUNKTY ZA TURNIEJ RANGI 100:
● ZWYCIĘZCA: 100p.
● FINALISTA: 60p.
● PÓŁFINALISTA: 35p.
● ĆWIERĆFINALISTA: 18p.
RUNDA 1(odpadnięcie w pierwszej rundzie): 0p.
2.Turnieje zwykłe-Ranga TOPO250
● Turniej nie rzadziej niż 1 raz na 2 mc-e kalendarzowe
● Turniej nie częściej niż 1 raz na 1 mc kalendarzowy
● Turniej musi być zapowiedziany (to znaczy na czacie klubu na Teams informacja o
turnieju tej rangi powinna być nie później niż na 4 dni przed turniejem)
● Turniej może odbyć się na “zwykłych” spotkaniach klubu
● Klasyfikacja i wynik turnieju jest wiążący/ważny, gdy w turnieju wzięło udział co
najmniej 8 osób
● Za każdym razem rozlosowuje się drabinkę turnieju, pod uwagę bierze się aktualną
klasyfikacje(zawodnicy rozstawieni)
PUNKTY ZA TURNIEJ RANGI TOPO250
● ZWYCIĘZCA: 250p.
● FINALISTA: 150p.
● PÓŁFINALISTA: 90p.
● ĆWIERĆFINALISTA: 45p.
● RUNDA 2 I INNE DO ĆWIERĆFINAŁÓW: 20p.
● RUNDA 1: 0p.
3.TURNIEJE SPECJALNE-Ranga TOPO500
Do turniejów rangi TOPO500 zaliczają się:
● Turnieje Semestralne(turnieje odbywające się 1 raz na semestr-czyli 2 na rok
szkolny. Muszą być z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem)
● Eliminacje Uzupełniające(eliminacje uzupełniające do szkolnej reprezentacji w
turnieju TopoOPEN; muszą być z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem)
● Mogą pojawić się nowe turnieje tej rangi-informacja minimum 1 tydzień przed
● NIE JEST WYMAGANA FREKWENCJA BY WYNIKI BYŁY WAŻNE
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Za każdym razem rozlosowuję się drabinkę turnieju, pod uwagę bierze się aktualną
klasyfikacje(zawodnicy rozstawieni)
PUNKTY ZA TURNIEJ RANGI TOPO500
● ZWYCIĘZCA: 500p.
● FINALISTA: 300p.
● PÓŁFINALISTA: 180p.
● ĆWIERĆFINALISTA: 90p.
● ⅛ FINALISTA: 45p.
● RUNDA 2 I DALEJ: 20p.
● RUNDA 1: 0p.
4.TURNIEJ SPECJALNY- ranga TOPO 1000
● W sezonie są dwa turnieje rangi TOPO1000 jest to Topolówkowy Turniej z okazji
Dnia Dziecka (turniej zapowiedziany z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem)
oraz TOPOFinals
● W turnieju rozlosowuję się drabinkę, w której pod uwagę brana jest aktualna
klasyfikacja(zawodnicy rozstawieni)
● Topolówkowy Turniej z okazji Dnia Dziecka wyłania dwóch reprezentantów (finaliści),
którzy zostają reprezentantami szkoły z miejsca 1 i 2 w turnieju TopoOPEN
PUNKTY ZA TURNIEJ RANGI TOPO1000
● ZWYCIĘZCA: 1000p.
● FINALISTA: 600p.
● PÓŁFINALISTA: 360p.
● ĆWIERĆFINALISTA: 180p.
● ⅛ FINALISTA: 90p.
● 1/16 FINALISTA: 45p.
● RUNDA 2 I DALEJ: 10p.
● RUNDA 1: 0p.
5.TURNIEJ SPECJALNY-ranga TOPO2000
● W sezonie jest jeden turniej rangi TOPO2000 i jest to turniej TopoOPEN
● Jest to turniej międzyszkolny, punkty do klasyfikacji przyznawane są tylko 4
topolówkowiczom w zależności od miejsca na którym zakończyli swój udział.
PUNKTY ZA TURNIEJ TopoOPEN:
● ZWYCIĘZCA: 2000p.
● FINALISTA: 1200p.
● PÓŁFINALISTA: 720p.
● ĆWIERĆFINALISTA: 360p.
● ⅛ FINALISTA: 180p.
● 1/16 FINALISTA: 90p.
● 1/32 FINALISTA: 45p.
● RUNDA 2 I DALEJ (JEŚLI WYSTĘPUJE-JEŚLI RUNDA 2=1/32 LUB 1/16 FINAŁU
TO PUNKTY SIĘ PRZYZNAJE JAK ZA 1/32 LUB 1/16 FINAŁU): 35p.
● RUNDA 1: 25p.
======================================================================
TURNIEJ TopoFinalsjest to ostatni turniej w roku szkolnym. Do turnieju kwalifikuję się 8.
najlepszych zawodników sezonu według zdobytych punktów w lidze (punkty podliczane są
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po ostatnim turnieju przed TopoFinals. Zawodnicy dzieleni są na dwie grupy, A i B po 4
zawodników. W grupie A znajdują się zawodnicy, którzy w danym sezonie zajęli miejsca:
● 1.
● 3.
● 5.
● 7.
W grupie B znajdują się zawodnicy, którzy w danym sezonie zajęli miejsca:
● 2.
● 4.
● 6.
● 8.
Na początku zawodnicy grają w każdej z grup na zasadzie “każdy z każdym”.
Partie rozgrywane są w tempie 10 minut na zawodnika.
W wypadku remisu w danej partii o zwycięstwie decyduje przewaga punktowa zbitych figur
przeciwnika.
W wypadku remisu rozgrywana jest dodatkowa ( dogrywka) partia w tempie 5 minut na
zawodnika.
W wypadku remisu w dogrywce o zwycięstwie decyduje rzut monetą.
2 najlepszych zawodników każdej z grup awansują do fazy finałowej.
W wypadku gdy w grupie jest remis to o wyższym miejscu decyduje wynik bezpośredniego
spotkania.
Za zwycięstwo w grupie dostaje się 1 punkt, za porażkę 0 punktów.
W fazie finałowej obowiązuje zasada pojedynczej eliminacji (przegrany odpada).
W wypadku remisu w fazie finałowej rozgrywane są dogrywki w tempie: 10 minut na
zawodnika, 5 minut na zawodnika, 3 minuty na zawodnika, 1 minuta na zawodnika, 30 sek.
na zawodnika, w tej kolejności.
Może to być też tak: w wypadku gdy jakakolwiek z tych dogrywek skończy się wygraną
jednej ze stron, wynik dogrywki uznawany jest za wynik spotkania.
W fazie finałowej 1 miejsce grupy A gra z 2 miejscem grupy B oraz 1 miejsce grupy B gra z
2 miejscem grupy A.
Wygrani tych półfinałów grają finał o zwycięstwo w turnieju.
PUNKTY PRZYZNAWANE DO KLASYFIKACJI:
● ZA ZWYCIĘSTWO POJEDYNKU W FAZIE GRUPOWEJ: 100p. (maksimum 300p.
do zdobycia)
● ZA WYGRANIE PÓŁFINAŁU: 200p.
● ZA WYGRANIE FINAŁU: 500p.
MAKSIMUM PUNKTÓW DO ZDOBYCIA: 1000p.
Punkty uzyskane w turnieju TopoFinals przyznawane są na następny sezon (tj. turniej
TopoFinals odbył się w czerwcu 2022r., czyli sezonie 2021/22r. to punkty są przyznawane
na sezon 2022/23r.)
======================================================================
Zwycięzcą Topolówkowej Ligi Szachowej jest osoba, która w danym sezonie zdobyła
największą liczbę punktów przyznawanych za turnieje.
W wypadku, gdy dwóch zawodników na koniec sezonu ma taką samą liczbę punktów o
wyższym miejscu decyduję liczba “małych punktów” za zwycięstwa w turniejach w danym
sezonie od rangi minimum TOPO250.
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1 punkt za zwycięstwo w turnieju rangi TOPO250
2 punkty za zwycięstwo w turnieju rangi TOPO500
4 punkty za zwycięstwo w turnieju rangi TOPO1000
∞ punktów za ewentualne zwycięstwo w TopoOPEN (ewentualne zwycięstwo w
TopoOPEN daje od razu sytuacje rozstrzygająca na korzyść danego zawodnika jeśli
chodzi o miejsce w lidze)
UWAGA ODNOŚNIE PRZYZNAWANIA PUNKTÓW:
W wypadku gdy zawodnik odpadnie z turnieju w rundzie, do której stosują się dwa opisy (np.
odpadł w rundzie 2. , która jest jednocześnie ćwierćfinałem) to punkty przyznaje się za opis
wyższy rangą tj. ćwierćfinał w opisanej sytuacji.

