
REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO Black White June 2019 

1. Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini.  

Organizatorzy i opiekunowie turnieju: Justyna Filipek, Piotr Siejka, Andrzej Wilk, Krzysztof Kacprzyk. 

Honorowy patronat nad zawodami objął pan Janusz Szczęśniak, Prezes UKS „Hetman Koronny” – 

trzeciego najlepszego klubu szachowego podczas Olimpiady Szachowej ‘2019. 

 

2. Cel Imprezy: 

- możliwość bezpośredniego kontaktu miłośników gry w szachy, 

- wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy, 

- promowanie gry w szachy.  

 

3. Termin i miejsce turnieju:  4 czerwca 2019 r., wtorek, początek godz. 08.30; aula SP nr 8. 

 

4. Turniej rozegrany będzie w dwóch grupach wiekowych: 

- Grupa „A” – uczniowie klas 6 – 8 oraz gimnazjum, 

- Grupa „B” – uczniowie klas 1 – 5. 

 

5. System i tempo gry: system szwajcarski na dystansie 7 rund, 10 minut na zawodnika na partię. 

 

6. Zgłoszenie do turnieju: 

Zgłoszenia na stronie https://chessmanager.com/pl/tournaments/5650049126105088/ 

lub e-mailem na adres piotrsiejka@interia.pl  

Zgłoś się już dziś. Ilość miejsc ograniczona! 

 

7. Kolejność miejsc: 

O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno: Buchholz 

pełny, Buchholz średni, liczba zwycięstw, wartościowanie progresywne, losowanie. 

 

8. Nagrody: 

Pamiątkowe statuetki dla najlepszych, dyplomy dla wszystkich uczestników.  

Grupy wiekowe A i B liczone oddzielnie. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

- sędzia główny: Justyna Filipek, 

- ostateczna interpretacja regulaminu oraz wprowadzanie ewentualnych zmian należy do organizato-

rów i opiekunów turnieju, a w trakcie samego turnieju do sędziego głównego, 

- należy bezwzględnie wykonywać polecenia opiekunów, nauczycieli oraz sędziego głównego. 

 

10. Po każdej partii należy ułożyć figury na szachownicy. 

 

11. NA SALI GRY NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ TAK, ABY NIE PRZESZKADZAĆ INNYM W PROWADZENIU GRY. 

 

12.  Zawodnik nieprzestrzegający regulaminu zostanie zdyskwalifikowany. 

 

https://chessmanager.com/pl/tournaments/5650049126105088/
mailto:piotrsiejka@interia.pl


13. Dane osobowe i RODO: 

Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

zawodnika (zgody rodzica/opiekuna) na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, 

przetwarzanie, przekazywanie, wprowadzanie do systemów informatycznych) przez organizatorów 

turnieju w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (i późniejsze), jak również na bezpłatne utrwalanie, wykorzystanie 

i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych (zdjęcia, nagrania audio i wideo) zarejestrowanych 

podczas turnieju. 

 


