
 
 

 

 
 

 

REGULAMIN I KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Mistrzostw Czeladzi w Szachach Szybkich o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź 

 

1.Organizatorzy 

 

• MOSiR Czeladź  

• WyTworzyMy 

• Ewa Fronczek 

• Łukasz Wesołowski 

 
 

2. Sponsorzy 

 

• Optyka K.M Szczerba 

• Speed Pizza Czeladź 

• Grano Restaurant & Bistro 
• ZakupyEKO.pl 

• Pałac Saturna Termy Rzymskie 

• D’Apricena – Włoskie Delikatesy 

• Cafe Desa 

• Konsul 

• Huhtamaki 

• Łukasz Wesołowski 

• Ewa Fronczek 

 
 

3. Cel turnieju  

 

• Popularyzacja Szachów w mieście Czeladź 

• Uczczenie rocznicy Dnia Niepodległości 

• Promowanie szlachetnej rywalizacji 

• Integracja dzieci, młodzieży, oraz dorosłych 

• Promowanie rywalizacji rodzinnej i wspólnego spędzania czasu  

https://www.facebook.com/granorestaurantbistro?__cft__%5b0%5d=AZVb_uWbykQN2NE7ihse8Ij0HXPIpK8ZbB40nut0uhEx2Dwjs94gSRuy6Obt051_QiABT0Bcm6FOv700V2jjKhuQqGKcbyDupNEIYHWHVoYvd4RuMYXHO9W9ZJUHwPDzICJ_n3KIUGMygQvgR75ABEDxgNWmZlLsQdedeZP7hqePJ-W9E0WnAKDMI34t222MJ5Y&__tn__=-%5dK-R


 

4. Czas i miejsce 

 11.11.2022 r.  godz. 10:00 (piątek) – Dzień Niepodległości 

 Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, Sportowa 2, 41-250 Czeladź 

 

5. Warunki uczestnictwa 

 

Znajomość zasad gry w szachy 

 
oraz 

 

a) Nadesłanie zgłoszenia do 9 listopada br. na adres e-mail: 

mailto:lukaszwesolowskiczeladz@gmail.com 

lub na stronie serwisu  www.chessarbiter.com  (link) w odpowiedniej grupie wiekowej. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat turnieju można uzyskać pod numerem 603196762 (Łukasz 

Wesołowski). 

Dzwoniąc pod ten numer istnieje również możliwość zapisu na turniej.  

 

W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i Imię, Data urodzenia, Nazwa Klubu (klub, szkoła, 

przedszkole, ulica – do wyboru), Kategoria szachowa, jeśli zawodnik ją posiada. 
 

b) Potwierdzenie zgłoszenia do godz. 9:40 w dniu turnieju (zamknięcie listy startowej) 

 

W przypadku chęci uczestnictwa w grupie rodzinnej (rodzic plus dziecko) należy zapisać się do swojej 

grupy wiekowej, oraz osobno do listy Family CUP, a zamiast klubu miasta należy wpisać wspólny 

„klucz” (np. nazwisko) wg którego będą liczyły się wyniki. 

 

c) Posiadanie legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości (tylko w razie wątpliwości co do 

tożsamości. Dla dzieci do lat 7 nie jest wymagane) 

d) Opłacenie wpisowego 

 

50 PLN – za zawodnika 

 

Zniżki  

10 PLN – dzieci i młodzież do lat 18 

10 PLN – mieszkańcy Czeladzi 

10 PLN – zawodnicy klubu 64 pola Czeladź 

Uwaga zniżki sumują się 

 

 e) Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica, 

opiekuna prawnego) na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Zgoda dotyczy również nieodpłatnego 

rozpowszechniania wizerunku zawodnika w materiałach promocyjnych, informacyjnych w trybie art. 

6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych  „RODO” przez organizatora. 

 

 

 

 

mailto:lukaszwesolowskiczeladz@gmail.com
http://www.chessarbiter.com/
http://chessarbiter.com/turnieje.php?rok=2022&nazwa=&miejsce=czeladz&status=planowane&wojewodztwo=wszystkie&typ=wszystkie&rodzaj=wszystkie&szukaj=Wyswietl+turnieje


6. System rozgrywek oraz tempo gry 

 

Turniej indywidualny - system szwajcarski - 9 rundowy w grupach wiekowych:  

 

Grupa D-8 (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2014 i młodsi (do lat 8)  

Grupa C-11 (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2011 i młodsi (do lat 11)  

Grupa B-14 (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2008 i młodsi (do lat 14)  

Grupa A-OPEN (kobiety i mężczyźni) - rocznik 2004 i starsi (powyżej lat 14) 

oraz 

Grupa FC- Family CUP (rodzic lub opiekun) + dziecko. 

Liczona z wyników indywidualnych zawodników. 

 

Tempo gry – 8 minut na partię plus 3 sekundy na ruch. 

 

 7. Program zawodów:  

 
godz. 9:55 – odprawa techniczna  

godz. 10:00 – otwarcie turnieju  

godz. 10:15 ÷14:30 – rundy I-IX 

godz. 14:45 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród  

 

 

8. Wyniki  
 
O kolejności miejsc w turnieju decyduje ilość punktów zdobyta przez zawodnik-a/ów.  

 

W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu 

decydują kolejno:  

 

 

• Turnieju indywidualnym:  

 
1. Punktacja Buchholza z odrzuceniem skrajnego najniższego rezultatu 

2. Pełna punktacja Buchholza,  

3. Punktacja Progres,  

4. Liczba zwycięstw,  

5.Wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami 

6. Większa liczba partii granych kolorem czarnym,  

7. Losowanie 

 

• Turnieju Rodzinnym Family Cup: 

 
Dziecko liczone razem z mamą/tatą/opiekunem 

 

1. Punktacja Buchholza z odrzuceniem skrajnego najniższego rezultatu  

2. Pełna punktacja Buchholza,  

3. Punktacja Progres,  

4. Liczba zwycięstw,  

5.Wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami 

6. Większa liczba partii granych kolorem czarnym,  

7. Losowanie 

 

 



9. Nagrody 

 

• za miejsca 1 do 3 w grupach do lat 8 ,11 ,14 (osobno dziewczęta i chłopcy) puchar, nagroda 

plus voucher 

• za miejsca 4 do 6 w grupach do lat 8 ,11 ,14 (osobno dziewczęta i chłopcy) nagroda 

• za miejsca 1 do 3 w grupie OPEN (osobno kobiety i mężczyźni) puchar, nagroda finansowa 

+voucher 

• I miejsce OPEN – 500 PLN 

• II miejsce OPEN – 200 PLN 

• III miejsce OPEN – 100 PLN 

• I miejsce OPEN Kobiety – 300 PLN 

• I miejsce OPEN Kobiety – 150 PLN 

• I miejsce OPEN Kobiety – 100 PLN 

 

Zawodnik zdobywa nagrodę wyższą np. jeśli kobieta wygra turniej OPEN dostaje 500 PLN  

 

• klasyfikacja FAMILY CUP najlepsze rodzinne drużyny za 1,2,3 miejsce puchary 
 

10. Sędziowanie  
 

Sędzia Główny – I klasa centralna - Martin Surman 
Sędzia rundowy – II klasa - Łukasz Wesołowski 

  
Decyzje Sędziego są ostateczne. 

Spóźnienie do gry nie może przekroczyć 8 min. od czasu rozpoczęcia rundy.  

 

11. Sprawy organizacyjno-wychowawcze  

 
1.Dzieci mogą uczestniczyć w zawodach pod opieką dorosłych, albo posiadać pisemną zgodę rodzica 

lub opiekuna prawnego. 

2. Odpowiedzialność za stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zawodach i ubezpieczenie 

zawodnika od NW jest po stronie zgłaszającego. 

3. Warunkiem udziału jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach 

klasyfikacyjnych i promocji zadania.  

4.W trakcie partii zawodnicy nie mogą kontaktować się z trenerami, opiekunami, rodzicami.  

 
W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia Główny, Organizator może ukarać zawodnika  

orzekając jego przegraną i wykluczyć zawodnika z turnieju. 
 

12. Postanowienia końcowe  

 

Ilość miejsc ograniczona do 100 we wszystkich grupach. 

Na sali turniejowej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych 

do komunikacji i informacji.  

Obowiązuje całkowity zakaz jakiejkolwiek formy podpowiedzi zawodnikom. 

 

W turnieju obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia grup w przypadku małej ilości osób w danej 

grupie (poniżej 15 osób) a także ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.  

 

ORGANIZATORZY 


