
REGULAMIN Jesiennych Turniejów Szachowych 

 
I. Organizator  

Organizatorem turniejów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie.  

Turnieje są zgłoszone do Okręgowego Związku Szachowego w Katowicach i są one turniejami 

klasyfikacyjnymi, w których można wypełniać normy na okręgowe kategorie szachowe.  

 

II. Cel imprezy  

• Promowanie szachów wśród lokalnej społeczności  

• Promocja gminy Knurów  

• Umożliwienie współzawodnictwa sportowego wśród osób lubiących grę w szachy 

• Umożliwienie wypełniania norm na V, IV, III oraz II kategorię szachową 

 

III. Termin i miejsce zawodów  

 

Środa 26.10.2022 w godz. 17:00-21:00   

      Turniej dwurundowy P-40'+20”/ruch  rundy 1 i 2 

      Turniej trzyrundowy P-20'+10”/ruch  rundy 1, 2 i 3 

 

Środa 09.11.2022 w godz. 17:00-21:00   

      Turniej dwurundowy P-40'+20”/ruch  rundy 3 i 4 

      Turniej trzyrundowy P-20'+10”/ruch  rundy 4, 5 i 6 

 

Środa 23.11.2022 w godz. 17:00-21:00   

      Turniej dwurundowy P-40'+20”/ruch  rundy 5 i 6 

 

Środa 07.12.2022 w godz. 17:00-21:00   

     Turniej dwurundowy P-40'+20”/ruch  rundy 7 i 8 

 

Miejsce gry: Hala Sportowa MOSiR Knurów Szczygłowice, ul. Górnicza 2  

 

IV. Uczestnicy 

 

Uczestnikami turniejów dwurundowych mogą być osoby posiadające co najmniej IV kategorię 

szachową. W przypadku wolnych miejsc organizatorzy mają prawo dopuścić do gry kilka osób z V 

kategorią szachową.  

 

Uczestnikami turniejów trzyrundowych mogą być mieszkańcy Knurowa, uczniowie knurowskich 

szkół, a w przypadku wolnych miejsc również osoby spoza Knurowa.  

 

Każdy uczestnik turnieju bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za utratę uszczerbku na zdrowiu. Udział w Turnieju jest równoznaczny z 

potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Turnieju i jego akceptacją. Uczestnicy, którzy nie 

ukończyli 18 roku życia są zobowiązane do posiadania zgody opiekuna prawnego ( Załącznik nr 1). 

Łączna liczba miejsc w turniejach jest ograniczona i wynosi około 40 uczestników.  

Każdy zawodnik ma prawo w każdym momencie wycofać się z turnieju i nie grać dalszych partii 

ale musi to zgłosić sędziemu.  

 

 

 

 

 



V. System rozgrywek i punktacja 

 

A. Cztery turnieje dwurundowe tworzą łącznie turniej ośmiorundowy, w którym każdy uczestnik 

ma do rozegrania 8 partii systemem szwajcarskim (dwie partie co drugą środę) 

Czas przeznaczony na partię dla zawodnika wynosi:  40 minut + 20 sekund na ruch. 

Podczas gry obowiązuje zapisywanie swojej partii szachowej.  

Prowadzone będą dwie klasyfikacje: OPEN oraz juniorzy do lat 12 (rocznik 2010 i młodsi) 

W turnieju tym można wypełniać normy na III i II kategorię szachową. 

 

Punktacja:   1 pkt za zwycięstwo,   pół pkt za remis, 0 pkt za przegraną 

O kolejności zajętych miejsc decydują następujące kryteria: 

 Zdobyte punkty  

 Bezpośredni pojedynek (w przypadku miejsc rozstrzygających miejsca na podium)  

 Punkty średniego Bucholtza 

 Punkty pełnego Bucholtza 

 Progresja 

 

B. Turnieje trzyrundowe składają się na turniej sześciorundowy rozgrywany systemem 

szwajcarskim, w którym można wypełniać normy na V i IV kategorię szachową.  

 

VI. Zgłoszenia do turnieju i opłaty  

Procedura zgłoszenia:  

1. Osoby chcące wziąć udział w zawodach powinny:  

- Zgłosić się pisząc maila do sędziego zawodów na adres mat.ryszard@op.pl najpóźniej do dnia 

24.10.2022 r. (decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby 

uczestników lista zgłoszeń może zostać zamknięta wcześniej). W zgłoszeniu należy podać 

następujące dane: Imię i Nazwisko, data urodzenia, miejscowość zamieszkania, kontaktowy numer 

telefonu.  

- lub dokonać zgłoszenia SMS-em podając powyższe dane na numer telefonu: 888-909-617.  

2.  Każda zgłaszająca się osoba może sprawdzić na stronie internetowej turnieju czy znajduje się na 

liście startowej.  

3. Osoby, które wyślą zgłoszenie do turnieju po zamknięciu listy zgłoszeń lub po terminie zgłoszeń 

mogą zostać dopisane do listy zawodników jeśli będą wolne miejsca lub w miejsce osób usuniętych 

z listy zgłoszeniowej. Organizator może jeśli będą wolne miejsca dopuścić do turnieju kilka osób, 

które się zbyt późno zgłosiły i nie zagrały w pierwszych dwóch rundach, jeśli znajdzie dla nich 

dodatkowy termin do rozegrania tych brakujących partii przed rozpoczęciem trzeciej rundy turnieju 

(przed 9 listopada) 

4. Lista startowa i dodatkowe informacje są publikowane na stronie internetowej turnieju     

http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_5520   

5. Opłata startowa w każdym turnieju dwurundowym oraz trzyrundowym wynosi 10 zł a dla dzieci i 

młodzieży 5 zł. 

6. Opłaty startowej dokonuje się gotówką w kasie MOSiR.  

7. W przypadku nie stawienia się na imprezę czy rezygnacji z uczestnictwa w turnieju opłata 

startowa nie podlega zwrotowi.  

 

 

VII. Nagrody 

Trzej najlepsi zawodnicy turnieju ośmiorundowego w  klasyfikacji OPEN otrzymają puchary.  

Trzej najlepsi zawodnicy turnieju ośmiorundowego w  klasyfikacji juniorów otrzymają puchary.  

Zwycięzca turnieju szachowego sześciorundowego otrzyma puchar. 

 

 

http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3830


VIII Informacje dodatkowe 

Na turnieju należy pojawić się co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia, zgłosić 

swoją obecność Organizatorowi, wpłacić opłatę startową oraz wypisać oświadczenie dot. akceptacji 

Regulaminu oraz zgody na publikację wizerunku.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie oraz rozstrzygania 

kwestii, które nie zostały w nim zawarte.  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów ; 

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie jest Pani 

Agnieszka Domagała,  e-mail: iod24@agileo.it ; 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji turniejów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administatora, podmioty 

przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzania oraz podmioty, 

którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa; 

5. Dane osobowe, przekazane w formie listy zawodników będą przechowywane przez okres 5 

lat. Zdjęcia z wydarzeń oraz informacje o wynikach będą przechowywane na stronie 

internetowej www.mosirknurow.pl przez okres 10 lat. 

6. Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się                             na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o chronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

uczestnictwa w turnieju szachowym. Uczestnik zobowiązany jest do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości udziału w turnieju. 

 

mailto:iod24@agileo.it
http://www.mosirknurow.pl/

