
R E G U L A M I N 

 

OTWARTEGO TURNIEJU W SZACHACH 

BŁYSKAWICZNYCH 

Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI (11 LISTOPADA) 

       

               
1. CEL: 

Wyłonienie mistrza w grze błyskawicznej. Popularyzacja gry w szachy  wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Integracja środowiska szachowego w regionie.   

                 

2. ORGANIZATOR: 

Urząd Miejski, Centrum Sportu i Rekreacji, MLKS „Krajna” w Sępólnie Kraj.   
 

3. TERMIN I MIEJSCE ORAZ ZAPISY:  

Zawody zostaną rozegrane w dniu 11 listopada 2021r. (czwartek) na 

obiektach Centrum Sportu i Rekreacji (Stołówka) ul. Chojnicka 19, Sępólno 

Krajeńskie godz. 10.00.  

Zapisy do turnieju w dniu zawodów od godz. 9.20-9.50, w serwisie 

turniejowym na stronie Chessarbitra, telefonicznie pod nr telefonu 668452094 

lub pod adresem mailowym sędziego głównego tomthe@o2.pl do dnia 

08.11.2021 r. do godz.21.00. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, 

miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową.  

  

4. KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Wpisowe do turnieju wynosi dla seniorów 15 zł, dla juniorów 10 zł. Wpisowe 

będzie pobierane w dniu zawodów przy zapisie do turnieju.  

 

Zapisując się do zawodów i biorąc udział w Turnieju, uczestnicy wyrażają                                                          

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach programu     

chessarbiter do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia turnieju (imię, 

nazwisko, data urodzenia, płeć, miasto lub klub) oraz publikację ich 

wizerunku tylko i wyłącznie w po turniejowych fotorelacjach z imprezy w 

prasie i mediach elektronicznych (internet). 

Każdy zawodnik musi dostarczyć podpisaną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 

1- dla zawodnika pełnoletniego oraz załącznik nr 2 - dla zawodnika 

niepełnoletniego). 

  

5. SYSTEM ROZGRYWEK: 

Mistrzostwa będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” z odrębną 

klasyfikacją dla mężczyzn ELO powyżej 1600, mężczyzn ELO do 1600, 

kobiet i juniorów. W przypadku dużej ilości zawodników (pow.16) system 

szwajcarski z 11 rundami. Czas na rozegranie partii wynosi 3’+2” na 

posunięcie dla każdego zawodnika. 
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6. KLASYFIKACJA: 

Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 

punkt za wygraną partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną.  W razie 

równości decydują kolejno  

 (podczas gry system każdy z każdym): 1.Sonnenborn Berger, 

2.Bezpośredni pojedynek, 3.Liczba zwycięstw, 4.Progress. 

 (podczas gry systemem szwajcarskim): 1.Buchholc średni, 2.Buchholz 

całkowity, 3.Liczba zwycięstw, 4.Progress  
 

7. NAGRODY: 

Przewiduje się nagrodę pieniężną za zdobycie I miejsca w turnieju. Nagroda 

wynosi 100 zł przy 14 zawodnikach. W przypadku większej ilości 

zawodników nagroda będzie wyższa, a przy mniejszej ilości zawodników 

nagroda pieniężna będzie niższa. Wysokość nagrody pieniężnej będzie podana 

po zakończeniu 4 rundy. Dla zwycięzcy turnieju nie przewiduje się nagrody 

rzeczowej, a zawodnicy występujący w jego kategorii otrzymają nagrody 

rzeczowe za miejsca 2-4.  

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary, zawodnicy z 

miejsc 1-3 medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe (nie dotyczy kategorii 

zwycięzcy turnieju – w tej kategorii nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy z 

miejsc 2-4. W kategorii junior nie ma podziału na chłopców i dziewczęta). 

Ponadto nagrodzony zostanie najmłodszy uczestnik turnieju. Nagrody nie są 

łączone tzn. zawodnik może otrzymać nagrodę w jednej klasyfikacji. W 

przypadku braku obsadzenia kategorii kobiecej nagrody przechodzą do 

kategorii mężczyzn ELO do 1600 nagradzając kolejnego w klasyfikacji 

zawodnika. 
                                                                                                           
8. USTALENIA KOŃCOWE: 

Za opiekę, stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialny jest 

klub lub opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju. Apelujemy 

również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów 

chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.). Podczas zawodów 

organizator zapewni zabezpieczenia sanitarne związane z zagrożeniem 

COVID-19 w postaci środków dezynfekujących. Konieczność noszenia   

maseczek nie będzie egzekwowana i wybór ten pozostawia się uczestnikom 

zawodów. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i kodeksu 

szachowego PZSzach dotyczące szachów błyskawicznych. Do interpretacji 

przepisów i regulaminu jest upoważniony sędzia zawodów. 

Organizator dopuszcza możliwość zmiany regulaminu. 
 

                                                                                      

                                                                                           Serdecznie zapraszamy:  

                                                                                       

                                                                                             ORGANIZATORZY 


