
II OTWARTE MISTRZOSTWA ŁASKU 

W SZACHACH SZYBKICH 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
 

1. Organizator. 

 Łaski Dom Kultury w Łasku 
 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku 

2. Patronat honorowy. 

 Burmistrz Miasta Łask – Pan Gabriel Szkudlarek 
 Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 600-lecia nadania 

praw miejskich Łaskowi 

3. Termin i miejsce. 

 2 października (niedziela) 2022 r. | Start godz. 10:00 
 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łasku, ul. Szkolna 1 (patio szkolne) 

4. Cele. 

 popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych                 
na terenie Łasku 

 integracja środowiska szachowego 
 zachęcenie do aktywności umysłowej 
 umożliwienie podjęcia sportowej rywalizacji przez szachistów Ziemi 

Łaskiej oraz ościennych ośrodków szachowych 

5. System rozgrywek. 

 Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim w dwóch grupach 
wiekowych: 

• U14 (rocznik 2008 i młodsi) 
• OPEN (rocznik 2007 i starsi) 

 



6. Tempo gry. 

 W obu grupach 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund na ruch dla 
zawodnika (tzw. szachy szybkie) 

7. Warunki uczestnictwa. 

 Prawo gry w turnieju mają wszyscy chętni zawodnicy bez względu na 
prezentowany poziom gry 

 Warunkiem uczestnictwa jest terminowe zgłoszenie i dokonanie 
opłaty startowej 

8. Zgłoszenia. 

 Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 września (piątek) drogą 
elektroniczną: 

• przez serwis www.chessarbiter.com 
• na adres e–mail koordynatora turnieju tomi-check14@wp.pl 

 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, 
datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub lub miejscowość 
zamieszkania 

9. Wpisowe. 

 Osoby dorosłe – 30 zł 
 Dzieci i młodzież (do 18 roku życia) – 10 zł 
 Wpisowe będzie przyjmowane w gotówce na sali gry przed 

rozpoczęciem zawodów 

10. Nagrody. 

 Statuetki za miejsca I, II, III w każdej grupie turniejowej 
 Nagrody rzeczowe za miejsca I, II, III w każdej grupie turniejowej 
 Nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki w każdej grupie 

turniejowej 
 Drobne upominki, gadżety i dyplomy dla wszystkich uczestników 

turnieju 
 Warunkiem otrzymania nagrody lub upominku jest uczestnictwo                    

w ceremonii zakończenia turnieju 

 

http://www.chessarbiter.com/
mailto:tomi-check14@wp.pl


11. Przepisy gry i ocena wyników. 

 W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu 
Szachowego 

 O zajętym miejscu decyduje w kolejności: suma zdobytych punktów, 
Buchholz Cut-1, Buchholz, Sonnenborn-Berger, bezpośredni 
pojedynek, ranking średni przeciwników 

12. Harmonogram turnieju. 

 9.00 – 9.45 potwierdzenie obecności, opłata wpisowego 
 9.45 – 10.00 weryfikacja list startowych, odprawa techniczna 
 10.00 uroczyste otwarcie turnieju 
 10.15 – 14.30 rozgrywki turniejowe (rundy I – VII) 
 15.00 zakończenie zawodów, wręczenie nagród 

Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw               
i kolejne rundy będą startować bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej. 

13. Sędziowanie. 

 Sędzia główny – Waldemar Wolniaczyk 

14. Informacje dodatkowe. 

 Organizator zapewnia sprzęt szachowy podczas turnieju 
 W czasie trwania turnieju przygotowany będzie bufet kawowy 

15. Postanowienia końcowe. 

 Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie 
 Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi osobami podczas 

zawodów sprawują ich rodzice lub opiekunowie 
 Za zdolność zawodników do startu w zawodach odpowiedzialne są 

kluby lub rodzice (opiekunowie) zawodników 
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za posiadane mienie 

uczestników turnieju 
 Uczestnicy turnieju, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub 

opiekunowie prawni uczestnika, wyrażają zgodę na wykorzystanie 
przez Organizatora podanych danych osobowych w celu 
przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników 



 Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące 
wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach 
internetowych oraz profilach społecznościowych Organizatora             
w celach informacyjnych i promocyjnych 

 Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych w trakcie trwania pojedynków 

 Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair – play oraz kultury 
osobistej i ciszy na sali gry 

 Prawo interpretacji przepisów gry należy do Sędziego, a Regulaminu 
do Organizatorów 

 O wszelkich sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje 
Organizator lub Sędzia 

 Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu 

 

16. Kontakt. 
 

 Łaski Dom Kultury:  
tel. (43) 675 – 37 – 13, e-mail:   kontakt@laskidomkultury.com.pl 

 Koordynator turnieju - Tomasz Szymański: 
tel. 604 – 479 – 168, e-mail:   tomi-check14@wp.pl 
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