
POLICYJNY KLUB SPORTOWY MAZURY ZAPRASZA NA
MISTRZOSTWA POWIATU OSTRÓDZKIEGO W
SZACHACH SZYBKICH
9 grudnia 2020 r. w godz. 10-14 odbędą się Mistrzostwa Powiatu Ostródzkiego w Szachach Szybkich.
Zawody odbędą się on-line na platformie lichess.org. Serdecznie zapraszamy!
Mistrzostwa Powiatu Ostródzkiego w Szachach Szybkich
Ostróda, 19 grudnia 2020 r.

ORGANIZATORZY
Policyjny Klub Sportowy „MAZURY”
MLKS „OSTRÓDZIANKA” Ostróda

CEL TURNIEJU
Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Powiatu
Ostródzkiego.
Wyłonienie najlepszego szachisty.
Integracja środowiska szachowego
Budowanie relacji poprzez szachy w Powiecie Ostródzkim.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w zawodach – Marcin Bąk tel.791211997
Sędzia zawodów, Orłowski Mirosław tel.503701473
Ostateczny termin zgłoszeń upływa dn.18 grudnia 2020r. godz.20:00

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
TURNIEJ SZACHOWY odbędzie się on-line na platformie lichess.org dnia 19 grudnia 2020 r.

PROGRAM ZAWODÓW I SERWISY TURNIEJOWE:
Turniej zostanie rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Dnia 19.12 (sobota) – g.10:00 – 14:00 – turniej szachów szybkich 10min + 5sek,
Link do turnieju:https://lichess.org/swiss/50kSB9qe

SYSTEM ROZGRYWEK, PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim(kojarzenie komputerowe) na dystansie 5 rund.
Prowadzona będzie punktacja indywidualna dla dzieci do lat 10, do lat 14, do lat 18 oraz OPEN
pozostali uczestnicy turnieju .
Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami i regulaminem obowiązującym na platformie
lichess.org
Wynik końcowy będzie zamieszczony w serwisie livchess.org, bezpośrednio po zakończeniu turnieju.
Wyniki partii oceniane będą następująco: wygrana – 1pkt, remis – 0.5pkt, przegrana – 0pkt.
Przy równej liczbie punktów o kolejności miejsc decyduje klasyfikacja Sonnenborn Berger.

TEMPO I PRZEPISY GRY
Tempo gry - P 10’+5” (dziesięć minut plus pięć sekund za każdy ruch) dla zawodnika.
W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Aby wziąć udział w turnieju należy:



1. Zgłosić się poprzez serwis ChessArbiter, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, klubu
lub miasta, kategorii szachowej, daty urodzenia w celu uwzględnienia w odpowiedniej
klasyfikacji wiekowej oraz adresu e-mail.

2. Link do turnieju: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_4021/
3. Wysłać zgłoszenie do kierownika zawodów na adres email: mbak997@icloud.com
4. Zgłoszenia do 18.12.2020r godz.20:00
5. Posiadać konto na platformie lichess.org, można je założyć pod linkiem:

https://lichess.org/signup
6. Zapoznanie się z zasadami i systemem rankingowym miejsca rozgrywek (lichess.com)
7. Dołączyć do klubu Policyjny Klub Sportowy sekcja szachowa na platformie lichess.org do

dnia 18.12.2020 pod linkiem https://lichess.org/team/pks-mazury-sekcja-szachowa.
8. Do klubu dołączamy tylko za pierwszym razem,
9. Po akceptacji przez sędziego zawodnik staje się członkiem klubu i dostaje hasło

(wiadomość prywatna na lichess.org), którym zabezpieczony jest turniej.
10. Do turnieju trzeba obowiązkowo dołączyć najpóźniej na 15 min przed rozpoczęciem

rozgrywek.
11. OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO KLUBOWICZA JEST UZUPEŁNIENIE DANYCH W SWOIM

PROFILU LICHESS O IMIĘ I NAZWISKO !!!
12. Prawo do uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby potrafiące grać w szachy z

powiatu ostródzkiego.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Za miejsca I- III przewidziane są pamiątkowe medale i dyplomy.
INFORMACJE DODATKOWE
Kierownik turnieju: Marcin Bąk tel. 791211997.
Sędzia główny zawodów: Orłowski Mirosław , tel. 503701473.
Zawodnicy uczestniczący w TURNIEJU zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play i deklarują
brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych. Poszczególne partie mogą
zostać poddane weryfikacji Anti-Cheatingowej. Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za
używanie niedozwolonego dopingu po uprzednim sprawdzeniu jego partii oraz może podać ten fakt
do publicznej wiadomości. Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanych z
używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą
uwzględniane. W sprawach nie ujętych niniejszym komunikatem lub w razie pytań proszę
kontaktować się z sędzią turnieju.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez
nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach sprawozdawczych i promocyjno –
marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania
materiałów audiowizualnych w szczególności zdjęć, materiałów filmowych przedstawiających
uczestników w celach informacyjnych oraz zapisów rozegranych partii dla celów archiwalnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści
niniejszego komunikatu.
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