
Mistrzostwa Bydgoszczy w Grze Błyskawicznej Juniorów i Seniorów
20.12.2020 r. platforma CHESS.COM

 

Regulamin turnieju

 

1.Cel turnieju.

Popularyzacja  „Królewskiej  Gry”  wśród  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  ,  integracja  środowiska
szachowego w regionie.

Wyłonienie najlepszych zawodników województwa kujawsko-pomorskiego w grze błyskawicznej.

2. Organizator.

Organizatorem zawodów jest  Młodzieżowy Dom Kultury  Nr  1  w Bydgoszczy i  UKS MDK-1
HETMAN BYDGOSZCZ. Kierownikiem turnieju jest Piotr SKOWROŃSKI.

3. Termin i miejsce.

Zawody odbędą się dnia 20 grudnia 2020 r. na platformie szachowej chess.com. Początek zawodów
o godzinie 17:00.

4. Uczestnictwo.

W  turnieju  startować  mogą  tylko  mieszkańcy  województwa  kujawsko-pomorskiego  lub
reprezentanci klubów KP.

Uwaga:  Biorąc pod uwagę niedoskonałości  rozgrywania zawodów szachowych w internecie,  w
celu  zapewnienia  zawodnikom  uczciwych  warunków  rywalizacji  udział  w  zawodach  możliwy
będzie wyłącznie pod następującymi warunkami:

1.  Zawodnicy startujący w turnieju  zobowiązani  są  do  uczestniczenia  przez  cały  czas  trwania
zawodów w wideokonferencji,  która będzie odbywać się za pośrednictwem darmowej platformy
ZOOM,  pod  linkiem  zabezpieczonym  hasłem,  które  organizator  poda  zawodnikom  na  adresy
mailowe  podane  przy  zgłoszeniu.  najpóźniej  dzień  przed  rozpoczęciem  turnieju.  Uczestnicy
podczas rozgrywania partii muszą być widoczni na kamerze, lub innym urządzeniu elektronicznym,
które będzie skonfigurowane z programem ZOOM. Organizatorzy nie dopuszczą do turnieju osób,
które nie spełnią powyższego warunku. Zawodnicy naruszający ten punkt regulaminu w trakcie
trwania zawodów zostaną wykluczeni z turnieju lub zdyskwalifikowani.

2.  O godzinie 16:15 na platformie ZOOM rozpocznie się odprawa techniczna przed zawodami.
Organizatorzy przy pomocy połączenia audiowizualnego będą weryfikować uczestników turnieju.

3.  W  przypadku  wykrycia  naruszenia  regulaminu  zawodów,  w  szczególności  podejrzenia
rozgrywania partii przy pomocy dopingu elektronicznego, zawodnik lub zawodnicy dopuszczający
się  takiego  zachowania,  zostaną  wykluczeni  z  zawodów,  a  o  wystąpieniu  zdarzenia  zostaną
poinformowane organy dyscyplinarne Polskiego Związku Szachowego.



4. Aby uczestniczyć w zawodach należy posiadać zarejestrowane konto w serwisie chess.com. Po
rejestracji należy dołączyć do wirtualnego klubu szachowego UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz,
https://www.chess.com/club/uks-mdk-1-hetman-bydgoszcz oraz  dołączyć  do  turnieju,  pod
linkiem   podanym  na  odprawie  technicznej  i  umieszczonym  na  serwisie  turniejowym  na
www.chessarbiter.com .  
Do turnieju należy dołączyć najpóźniej na 45 minut przed jego rozpoczęciem w celu umożliwienia
sprawnej weryfikacji zawodników Organizatorom.

Limit  miejsc  w  turnieju  wynosi  60  osób  dla  turnieju  A oraz  40  miejsc  dla  turnieju  B. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia po terminie   będą przyjmowane tylko w razie wolnych
miejsc.

Wpisowe do turnieju w wysokości  15 zł  dla zawodników spoza UKS MDK-1 HETMAN-  
płatne wyłącznie przelewem na konto:

UKS MDK-1 HETMAN  
ul. K. K. Baczyńskiego 3   
85-805 Bydgoszcz
Nr konta: 25 1140 2004 0000 3702 7801 7866

Zawodnicy UKS MDK-1 HETMAN BYDGOSZCZ płacą 10 zł w siedzibie klubu!

UWAGA!  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, klub,   nickname (login) i Grupę
turniejową  (Seniorzy,  C-10,  D-10,  C-14,  D-14,  C-18  i  D-18)  pod  jakim  szachista  będzie
występował  
w zawodach. Bez podania tych danych udział w turnieju będzie niemożliwy.

Na  bieżąco  lista  zawodników  będzie  uaktualniana  na  serwisie  turnieju  na
www.chessarbiter.com 

5. System rozgrywek i tempo gry.

System szwajcarski na dystansie 9 rund, 3min+2sec/ruch dla  zawodnika.  Zawody odbywają się
systemem runda po rundzie. 

Zawody odbywać się będą w dwóch grupach:

a) GRUPA A - Seniorzy

b) GRUPA B - Juniorzy do lat 18. 

Uwaga!  - przy mniejszej ilości uczestników, organizatorzy zastrzegają prawo do połączenia grup
lub  zmniejszenia  ilości  rund.  W przypadku  połączenia  grup,  zostaną  wyodrębnione  oddzielne
klasyfikacje.

6. Ocena wyników.

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w razie ich równości
o zajętych miejscach zadecydują kryteria tie-break stosowane w serwisie chess.com

7. Zgłoszenia.

Zgłoszenia należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail uks@mdk1.bydgoszcz.pl
zawierające  potwierdzenie  wykonania  przelewu (z  uzupełnionymi  danymi,  o  których  mowa  w
punkcie 4 regulaminu) do 19.12.2020 r. do godziny 20.00

Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane tylko w razie wolnych miejsc.

8. Sędziowanie.

Zawody  prowadzić  będzie  sędzia  klasy  FA  Mariusz  STOPPEL  i  sędzia  klasy  I  Mateusz
BRZEZIŃSKI.
Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE.

http://www.chessarbiter.com/
http://www.chessarbiter.com/


9. Nagrody.

Seniorzy-miejsca I-III nagrody rzeczowe, nagroda dla najlepszej seniorki

Juniorzy:
Miejsca I-III w grupach wiekowych nagrody rzeczowe:
C-10 i D-10
C-14 i D-14
C-18 i D-18

10. Inne.

Opiekę  nad  zawodnikami  niepełnoletnimi  w  czasie  turnieju  sprawują  zgłaszające  ich  kluby  
lub opiekunowie.

Do  organizatora  należy  ostateczna  interpretacja  regulaminu  turnieju,  obsada  sędziowska,
dopuszczanie  zawodników  do  zawodów  i  inny  podział  nagród  w  przypadku  małej  ilości
zawodników.

Uczestnicy  turnieju  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  Ustawą  o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 833 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia
turnieju  w  MDK-1  i  udzielają  MDK-1  w  Bydgoszczy  prawa  do  nieodpłatnego  dysponowania
zarejestrowanym wizerunkiem na stronach internetowych Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i
UKS MDK-1 HETMAN BYDGOSZCZ wraz z ich profilami na FB w celu promocji placówki i
zgodnie z obowiązującym prawem.

Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju na odprawie technicznej w przeciwnym
razie nie będzie dopuszczony do turnieju.

 

Program turnieju

16:00 - odprawa techniczna

16:15-17:00 - dołączanie zawodników do turnieju.

17:00-19:00 - rundy turniejowe

19:00 - zakończenie turnieju

 


