
Szalony Krasnolud z Serduszkiem 2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

CEL ZAWODÓW

 Wsparcie 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 Promocja szachów jako konkurencji sportowej.

ORGANIZATORZY

 Fundacja „Szalony Krasnolud” – organizator główny
 LZS CKTiS Biskupiec – współorganizator
 Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie – współorganizator

TERMIN I MIEJSCE

 Turniej  Szalony  Krasnolud  z  Serduszkiem  rozegrany  zostanie  w  formule  online  30.01.2021 r.  w
godzinach  10.00-14.00  na  platformie  lichess.org.  UWAGA!!!  W  celu  sprawnego  przeprowadzenia
Turnieju niezbędne jest dołączenie do niego najpóźniej do godziny 9.45 w dniu turnieju.

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

 Turniej prowadzony będzie w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund.
 Tempo gry wynosi P-10 + 5” na posunięcie z 1” przerwy między partiami.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Turnie rozegrany zostanie w formule OPEN, a zatem uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni – bez
ograniczeń wiekowych :)

Miło nam przy tym poinformować, że współorganizator Turnieju – Miejski Ośrodek Kultury w
Olsztynie – ufundował nagrodę-niespodziankę dla najmłodszego uczestnika naszej zabawy :)

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU

Zgłoszeń  prosimy  dokonywać  na  adres  e-mail  organizatora  (fundacja@szalonykrasnolud.pl)  lub  poprzez
ChessArbiter: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_4113/registration_form.html?l=pl.
W zgłoszeniu poprzez e-mail należy podać: imię i nazwisko oraz nick na platformie lichess.org.



WPISOWE

Na Turniej obowiązuje wpisowe w wysokości minimum 10 zł – można wpłacać więcej ;)
Wpisowe w całości przekazane zostanie na cele 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy :)
Wpisowe za każdego zawodnika należy wpłacić do dnia 29 stycznia 2021 na konto organizatora, Fundacji
Szalony Krasnolud (ul.  Partyzantów 16/16, 10-521 Olsztyn)  w Banku BNP Paribas,  koniecznie z tytułem
wpłaty: Krasnolud z Serduszkiem, imię i nazwisko uczestnika.
Nr konta BNP Paribas: 96 2030 0045 1110 0000 0407 5190

USTALENIA KOŃCOWE

W czasie Turnieju wszelkie sytuacje sporne należy zgłaszać sędziemu głównemu, Panu Pawłowi Orłowskiemu
(do  dyspozycji  jest  chat  turniejowy lub  telefon).  Informujemy  również,  że  w  czasie  Turnieju obowiązuje
Regulamin  serwisu  lichess.org,  ze  wszelkimi  jego  konsekwencjami  dla  użytkowników.  Zawodnicy
uczestniczący w  Turnieju zobowiązani  są  do  przestrzegania  zasad  fair-play  i  deklarują  brak  pomocy osób
trzecich oraz korzystania z silników komputerowych. Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za
używanie  niedozwolonego  dopingu  po  uprzednim  sprawdzeniu  jego  partii oraz  może  podać  ten  fakt  do
publicznej wiadomości. Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanych z używanym
sprzętem, dostępem do internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz ewentualnych zmian w treści niniejszego regulaminu.
Pytania o wszelkie kwestie techniczne związane z  Turniejem, prosimy kierować do sędziego głównego
turnieju, Pana Pawła Orłowskiego.

Adresy kontaktowe organizatorów:
Fundacja „Szalony Krasnolud”
Arkadiusz Kawa, tel. 608 062 819,
Monika Wysocka-Kawa, tel. 608 689 782,
fundacja@szalonykrasnolud.pl
Sędzia główny:
Paweł Orłowski, tel. 665 654 949, ori49@wp.pl

Wzięcie udziału szachisty w Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz:
1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej w

Turnieju Szalony Krasnolud z Serduszkiem 2021 na zasadach określonych w Regulaminie Turnieju.
2. Wyrażeniem zgody  na  umieszczenie  danych  osobowych  uczestnika  w  bazie  danych  organizatorów

Turnieju Szalony Krasnolud z Serduszkiem 2021 oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  Z  2018  r.,  poz.  1000  z  późn.  zm.)  w  celu
przeprowadzenia Turnieju.

3. Wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawodników  na  stronach  internetowych
organizatorów  i  partnerów  Turnieju,  na  ich  profilach  internetowych  (np.  Facebooku)  oraz  we
wszystkich innych materiałach  sprawozdawczych,  informacyjnych oraz promocyjnych związanych z
realizacją Projektu Szalony Krasnolud z Serduszkiem 2021.



PROCEDURA LOGOWANIA

 Do uczestnictwa w Turnieju niezbędne jest posiadanie konta na platformie lichess.org; można je założyć
pod tym linkiem: https://lichess.org/signup

 Zawodniczka/zawodnik  po  zarejestrowaniu  powinni:  dołączyć  do  klubu  w serwisie  liczess.org  pod
wskazanym  linkiem  https://lichess.org/team/wosp-2021,  a  następnie  dołączyć  do  turnieju
https://lichess.org/swiss/dgVcqWCQ. Zawodniczka/zawodnik  ma  również  obowiązek  uzupełnić  swój
profil  na platformie lichess.org o: imię i nazwisko (można je na potrzeby Turnieju wpisać w polu „O
mnie”).

 Turniej  zabezpieczony  będzie hasłem,  które  należy  wpisać  po  kliknięciu  w  przycisk  „Dołącz”  do
turnieju pod wskazanym linkiem: https://lichess.org/team/wosp-2021. Hasło do turnieju zostanie podane
zawodnikowi, którego wpisowe zostanie odnotowane na rachunku bankowym Organizatora nie później
niż  29.01.2021 roku.  Hasło zostanie  wysłane przez  Organizatora na podany przez zawodnika  adres
email (imię i nazwisko zostaną zweryfikowane z danymi na przelewie).

https://lichess.org/team/wosp-2021
https://lichess.org/signup

