
Regulamin
Międzyszkolnego Turnieju w Szachach Błyskawicznych
w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

1. Organizator:
Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

2. Termin i Miejsce:
24.03.2023 08:00 na auli w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

3. System rozgrywek:
Mecze będą rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry wynosi P-5’+5’’ czyli 5 minut na partię dla zawodnika, z dodawaniem 5
sekund na każde posunięcie.
Brak obowiązku zapisu partii.

4. Warunki uczestnictwa:
Zawodnika należy zgłosić na adres mailowy machajmichal@poczta.onet.pl w
zgłoszeniu należy zamieścić: imię, nazwisko, szkołę, adres e-mail oraz ranking
szachowy(jeśli jest)
Prawo do gry, mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy.

5.Przepisy Gry:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE (z 1 stycznia 2018 + zmiany obowiązujące
od 1.01.2023) i postawa fair play.
Zawodnikom wolno posiadać na sali gry wyłączony telefon komórkowy lub inne
urządzenie komunikacyjne pod warunkiem, że to urządzenie będzie wyciszone.

5.1.Punktacja turniejowa
Na turnieju będzie obowiązywać klasyczna punktacja:

● 1 Punkty za zwycięstwo
● 0.5 Punkta za remis
● 0 Punktów za przegraną
● 1 Punkt za pauzę

6.Sędziowanie:
Sędzia Główny: Tadeusz Kowalczyk

7.RODO
● Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest organizator.
● Dane osobowe uczestników turnieju są przetwarzane wyłącznie w celu

przeprowadzenia turnieju i nie są udostępniane osobom trzecim.
● Każdy uczestnik turnieju ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich

poprawiania.
● Dane osobowe uczestników turnieju będą przetwarzane przez okres niezbędny do

zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, a następnie zostaną usunięte.



● Uczestnik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem.

8. Podsumowanie:
Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy i promocja Zespołu Szkół Im.
Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
Turniej nie podlega
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość
wprowadzania zmian w dowolnym momencie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania
materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju.


