
Warszawa 2.10.2018 

 

Regulamin 

Turnieju szachowego  

z okazji 50 lecia szkoły 

oraz 

 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
 

I. Cel 
 

- Uczczenie 50-lecia istnienia szkoły  

- Uczczenie rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

- Integracja dzieci szkolnych 

- Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży 
 

II. 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 
 

III. 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 27.10.2018 w godzinach 10.00 - 16.00. 
 

IV. Warunki uczestnictwa 

 

- W turnieju uczestniczą wszyscy w wieku od 4 do 19 lat, którzy zgłoszą swój udział, jeśli są pełnoletni lub jeśli ich 

udział zgłoszą rodzice (opiekunowie prawni) na adres a.szewczak@bem.waw.pl.  Dodatkowo przedstawią pisemną 

zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w turnieju do dnia 25.10.2018 oraz potwierdzą swój udział w dniu 

zawodów w godz. 10.00-10.30. 

- 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 orga-

nizacją i promocją turnieju. 

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

ganizatora 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.    
 

V. System i tempo gry 
 

- Turniej rozegrany zostanie w 8 grupach systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem 10’ + 2’’ dla zawodnika. 

Grupy: 

1. Dziewczęta do   7 lat (rocznik 2011 i młodsze)  2. Chłopcy do   7 lat (rocznik 2011 i młodsi)   

3. Dziewczęta do 10 lat (rocznik 2008 i młodsze)  4. Chłopcy do 10 lat (rocznik 2008 i młodsi)     

5. Dziewczęta do 12 lat (rocznik 2006 i młodsze)  6. Chłopcy do 12 lat (rocznik 2006 i młodsi)   

7. Dziewczęta do 19 lat (rocznik 1999 i młodsze)  8. Chłopcy do 19 lat (rocznik 1999 i młodsi)   
 

VI. 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 

mailto:a.szewczak@bem.waw.pl


 

VII. Ustalenia końcowe 

 

- 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 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.  


