
Regulamin Turnieju szachowego 

z okazji 30 - lecia LXV Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie 

oraz 30 - lecie działalności szachowej Andrzeja Szewczaka 

Pod Patronatem 

Prezesa Polskiego Związku Szachowego Arcymistrz Radosława Jedynaka   

Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy - Pana Rafała Miastowskiego 

Warszawa, 7.03.2020 
I. Cel  

  

- Uczczenie jubileuszy: 30 - lecia LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa  

Bema w Warszawie  oraz 30 - lecie działalności szachowej 

Andrzeja Szewczaka.  

- Promocja LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema. - Promocja szachów.  

- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez szachy.  

- Integracja osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w turnieju szachowym.  

- Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo w turniejach 

szachowych.  

- Popularyzowanie i upowszechnianie sportu szachowego wśród ogółu dzieci i młodzieży. - Popularyzacja gry w 

szachy jako jednej z form spędzania czasu wolnego.  

- Podwyższanie kwalifikacji szachowych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru 

poprzez sportową rywalizację.  

- Integracja środowiska uczniowskiego ze względu na wspólne zainteresowania szachami.  

  

II. Komitet Honorowy   

  

Arcymistrz Radosław Jedynak- Prezes Polskiego Związku Szachowego  

Pan Rafał Miastowski- Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy  

Pan Tomasz Sielicki – Honorowy Członek Polskiego Związku Szachowego   

Pan Tomasz Delega –Przewodniczący Rady Sędziów Europejskiej Unii Szachowej,   

Arcymistrz Monika Soćko – pierwsza kobieta w Polsce z tytułem męskiego arcymistrza, Srebrna i brązowa 

medalistka w drużynie na Olimpiadach, liderka w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski Kobiet,   

Arcymistrzyni Agnieszka Brustman – Brązowa medalistka w drużynie na Olimpiadzie w Valletta 1980, wielokrotna 

reprezentantka Polski na olimpiadach oraz Mistrzyni Polski,   

Arcymistrz Bartosz Soćko – Trener kadry Polski,   

Mistrz międzynarodowy Piotr Dukaczewski – Mistrz Polski niewidomych i słabowidzących  

  

III. Patronat medialny  

  

- Panorama szachowa  

- infoszach.pl  

  

IV. Organizator  

  

- LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska 2/6 02-674  

Warszawa  

- Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka ul. Sokratesa 9 m 13, 01-909 Warszawa  



  

V. Termin i miejsce  

  

- Turniej rozegrany zostanie na Sali gimnastycznej w siedzibie LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska 2/6 02-674 Warszawa w dniu 7.03.2020 w godzinach 10.00 

- 16.00.  

  

VI. Warunki uczestnictwa  

  

- W turnieju uczestniczą wszyscy w wieku od 4 lat, których udział w turnieju zgłoszą rodzice (opiekunowie 

prawni) lub zgłoszą swój udział, jeśli są pełnoletni, na adres a.szewczak@bem.waw.pl.  Dodatkowo przedstawią 

pisemną zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w turnieju do dnia 25.02.2020 oraz potwierdzą swój udział 

w dniu zawodów w godz. 10.00-10.30.  

Turniej bez wpisowego. 

- Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody przez zawodników, 

w tym ich opiekunów prawnych, na udział w turnieju na warunkach określonych Regulaminem.  

- Warunkiem udziału w turnieju jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach 

związanych z organizacją i promocją turnieju.  

- Warunkiem udziału w turnieju jest również wyrażona zgoda na rozpowszechnianie wizerunku zawodnika na 

rzecz Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów zgodnie z treścią z załącznika.     

  

Organizator turnieju informuje, że wizerunek uczestnika turnieju może zostać utrwalony w formie cyfrowej w 

postaci nagrań video lub zdjęć. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w celach organizacji, promocji 

i reklamy turnieju przez Organizatorów Turnieju, a także w celach promocyjnych i informacyjnych dotyczących 

działań wspierających Organizatorów Turnieju przez Sponsorów i Partnerów związanych z turniejem. Osoby, które 

nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunku nie mogą uczestniczyć w turnieju.     

  

VII. System i tempo gry  

  

- Turniej rozegrany zostanie w 4 grupach systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem 10’ + 2’’ dla 

zawodnika.  

Grupy:  

1. do 10 lat – ur. 2010 i młodsze   

2. do 13 lat – ur. 2007 i młodsze  

3. do 18 lat oraz uczniowie LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. 

Józefa Bema w Warszawie  

4. Open  

  

VIII. Kolejność miejsc  

  

- o kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:  

- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku  

- wartościowanie Buchholza   

- wartościowanie progresywne  

- ilość zwycięstw  

- losowanie  

  

IX. Ustalenia końcowe  

  

- Na obszarze Liceum jest monitoring  

- Relacja na żywo miedzy innymi na kanale http://twitch.tv/infoszach  

-  Turniej rozgrywany jest zgodnie z Przepisami Gry FIDE.  



- Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 10 min powoduje przegraną.   

- Na sali gry obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów.  

- Zadzwonienie podczas turnieju telefonu może zostać ukarane porażką zawodnika.  

- Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.   

- Wszyscy niepełnoletni zawodnicy muszą przebywać na zawodach pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących.  

- Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.  

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby turnieju są organizatorzy.  

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.   


