
REGULAMIN 

„MIKOŁAJKOWEGO GRAND-PRIX LZS 
W SZACHACH ON-LINE” 

28.11.2020, 06.12.2020, 13.12.2020. 

Turnieje dla dzieci i młodzieży (do 19 lat) zrzeszonej w klubach LZS Warmii i Mazur oraz 
klubach WMZSzach. 

ORGANIZATORZY 
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie, 
Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy w Olsztynie. 

CEL TURNIEJU 
Popularyzacja „królewskiej gry” wśród dzieci i młodzieży z regionu Warmii i Mazur, 
Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników LZS w poszczególnych kategoriach. 

PROGRAM ZAWODÓW I SERWISY TURNIEJOWE 
Wszystkie turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 
28.11 (sobota) – g. 10:00 – 12:00 – turniej szachów błyskawicznych 3min + 2sek, 
Link do turnieju: hUps://lichess.org/swiss/MEemcZOY  
06.12 (niedziela) – g. 10:00 – 13:00 – turniej szachów szybkich 5min + 5sek, 
Link do turnieju: hUps://lichess.org/swiss/lTpTPnHw  
13.12 (niedziela) – g. 10:00 – 15:00 – turniej szachów szybkich 10min + 5sek, 
Link do turnieju: hUps://lichess.org/swiss/9KcCh1HZ  
13.12  - g. 18:00 – ogłoszenie wyników Grand-Prix. 

SYSTEM ROZGRYWEK, PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW 
Turnieje rozegrane zostaną w jednej grupie OPEN – klasyfikacje będą prowadzone oddzielnie 
dla dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych: 
- do 10 lat (rocznik 2010 i młodsi), 
- do 14 lat (rocznik 2006 i młodsi), 
- do 19 lat (rocznik 2001 i młodsi). 
Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami i regulaminem obowiązującym na 
plaformie lichess.org 
Wyniki końcowe jak również poszczególne klasyfikacje będą zamieszczane w serwisach 
ChessArbiter, bezpośrednio po zakończeniu każdego z turniejów. 
Wyniki parhi oceniane będą następująco: wygrana – 1pkt, remis – 0.5pkt, przegrana – 0pkt. 
Przy równej liczbie punktów o kolejności miejsc decyduje klasyfikacja Sonnenborn Berger. 

KLASYFIKACJA GRAND-PRIX 
Do klasyfikacji Grand-Prix zaliczane będą wyniki uzyskane we wszystkich trzech turniejach. 
O miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów uzyskanych w turniejach. 
Przy równej liczbie punktów o miejscu w klasyfikacji końcowej zdecyduje niższa suma miejsc 
uzyskanych w poszczególnych turniejach. 

https://lichess.org/swiss/MEemcZOY
https://lichess.org/swiss/lTpTPnHw
https://lichess.org/swiss/9KcCh1HZ


WARUNKI UCZESTNICTWA 
Do każdego z turniejów obowiązuje oddzielne zgłoszenie. Aby wziąć udział w turnieju należy: 

1. Zgłosić się poprzez serwis ChessArbiter, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, 
klubu lub miasta, kategorii szachowej, daty urodzenia w celu uwzględnienia w 
odpowiedniej klasyfikacji wiekowej oraz adresu e-mail. 
Link do 1 turnieju: hUp://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/h_3714/ 
Zgłoszenia do 27.11.2020r 
Link do 2 turnieju: hUp://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/h_3715/ 
Zgłoszenia do 05.12.2020r 
Link do 3 turnieju: hUp://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/h_3716/ 
Zgłoszenia do 12.12.2020r 

2. Posiadać konto na plaformie lichess.org, można je założyć pod linkiem: 
hUps://lichess.org/signup  

3. Dołączyć do klubu Mikołajkowe Grand-Prix LZS na plaformie lichess.org do dnia 
27.11.2020 pod linkiem: 
hUps://lichess.org/team/mikoajkowe-grand-prix-lzs  
Do klubu dołączamy tylko za pierwszym razem, zawodnika rozpoczynającego 
zmagania od 2 lub 3 turnieju obowiązuje dołączenie do klubu najpóźniej na 1 dzień 
przed danym turniejem. 

4. Po akceptacji przez sędziego zawodnik staje się członkiem klubu i dostaje hasło 
(wiadomość prywatna na lichess.org), którym zabezpieczone są wszystkie turnieje. 
Do każdego turnieju trzeba obowiązkowo dołączyć najpóźniej na 15 min przed 
rozpoczęciem rozgrywek. 

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO KLUBOWICZA JEST UZUPEŁNIENIE DANYCH W SWOIM 
PROFILU LICHESS O IMIĘ I NAZWISKO !!! 

NAGRODY ZA CYKL GRAND-PRIX 
Nagrody zostaną przydzielone w trzech kategoriach wiekowych: 
- do 10 lat (rocznik 2010 i młodsi), 
- do 14 lat (rocznik 2006 i młodsi), 
- do 19 lat (rocznik 2001 i młodsi). 
Za miejsca I – III (dziewczęta i chłopcy) – puchary i nagrody rzeczowe (książki szachowe). 
Za miejsca IV – VI (dziewczęta i chłopcy) – dyplomy i nagrody rzeczowe (książki szachowe). 
Ponadto przewidziano nagrody rzeczowe dla najmłodszego oraz najmłodszej uczestniczki GP. 
Łączna pula nagród w Grand-Prix wynosi 2000zł. 

SĘDZIOWANIE, SPRAWY TECHNICZNE 
Mirosław Orłowski – e-mail: orlowmiroslaw@gmail.com, tel. 503-701-473, 
Paweł Orłowski – e-mail: ori49@wp.pl, tel. 665-65-49-49 

INFORMACJE DODATKOWE 
Zawodnicy uczestniczący w Grand-Prix zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play  
i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych. 
Poszczególne parhe mogą zostać poddane weryfikacji Anh-Cheahngowej. 
Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za używanie niedozwolonego dopingu po 
uprzednim sprawdzeniu jego parhi oraz może podać ten fakt do publicznej wiadomości. 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3714/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3715/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3716/
https://lichess.org/signup
https://lichess.org/team/mikoajkowe-grand-prix-lzs
mailto:orlowmiroslaw@gmail.com
mailto:ori49@wp.pl


Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanych z używanym 
sprzętem, dostępem do internetu oraz problemami plaformy turniejowej nie będą 
uwzględniane. 
W sprawach nie ujętych niniejszym komunikatem lub w razie pytań proszę kontaktować się  
z sędziami cyklu Grand-Prix. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz ewentualnych zmian 
w treści niniejszego regulaminu. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgłoszenie do Grand-Prix jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach 
informacyjno-markehngowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
Zgłoszenie do Grand-Prix oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów 
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, w szczególności zdjęć, materiałów 
filmowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych oraz zapisów rozegranych 
parhi dla celów archiwalnych. 

ORGANIZATORZY 


