
REGULAMIN TURNIEJU SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH  

ORGANIZOWANEGO W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2022 R. (PIĄTEK) 

 TURNIEJ SZACHOWY W SILESIA CITY CENTER 

 

ORGANIZATORZY 

 Studio 2 Biuro Promocji z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36 w Krakowie  działające na zlecenie 

zarządcy Silesia City Center – Helios SCC sp. z o.o.                

 Klub Szachowy Hetman GKS Katowice 

 Śląski Związek Szachowy 

 

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJ OPEN 

 21  października  2022 r. godz. 17:30 – ok. 20:00. 

 Turniej zostanie rozegrany w  Silesia City Center położonej przy ul. Chorzowskiej 107  

w Katowicach. 

 Biuro zawodów  podczas turnieju znajdować  się  będzie na Placu Śląskim w Silesia City Center. 

 

UCZESTNICTWO, SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY TURNIEJU 

 W turnieju nie pobiera się wpisowego. 

 Prawo do gry w turnieju mają wszyscy chętni (juniorzy i seniorzy). 

 W trakcie turnieju zostanie wyodrębniona klasyfikacja generalna. 

 Turniej zostanie rozegrany na dystansie 9 rund, tempem po 3 minuty na partię na zawodnika, 

plus dwie sekundy za każdy wykonany ruch. 

 Zgłoszenia do rozgrywek do dnia 18 października 2022 roku za pośrednictwem formularza 

na stronie www.chessmanager.com/pl/tournaments/6201689779470336 lub poprzez mail do 

sędziego głównego Michała Wejsiga wejszach@wp.pl  

 W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, datę urodzenia, przynależność klubową lub 

miejscowość, mile widziany telefon kontaktowy.  

 Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Obowiązkowe potwierdzenie zgłoszeń oraz zapisy dodatkowych uczestników (w miarę wolnych 

miejsc) u sędziego głównego w dniu zawodów w godz. 16:00 – 17:15. 

 

 

 

 

 



WSTĘPNY HARMONOGRAM TURNIEJU OPEN ORGANIZOWANEGO  

W DNIU 21 PAŻDZIERNIKA 2022 r. (PIĄTEK) 

16.00 – 17.15 Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń. 

17.30   Uroczyste otwarcie zawodów. 

17.30 – 20.00 Rundy 1-9. 

ok. 20.10 Uroczyste zakończenie zawodów.  

 

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW 

 Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów błyskawicznych 

 O końcowej kolejności decyduje: 

1. liczba zdobytych punktów 

2. wartościowanie skrócone Buchholza (z odrzuceniem najniższej wartości), 

3. wartościowanie pełne Buchholza,  

4. wartościowanie Sonneborna-Bergera,  

5. progres,  

6. wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,  

7. liczba zwycięstw,  

8. liczba zwycięstw czarnym. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 Nagrody w postaci kart podarunkowych Silesia City Center.  

KLASYFIKACJA OPEN 

Miejsce  I II III IV V VI VII VIII 

Wartość 

nagrody 

Karta 

podarunkowa 

 o wartości 

700,00 zł 

Karta 

podarunkowa 

 o wartości 

500,00 zł 

Karta 

podarunkowa 

 o wartości 

400,00 zł 

Karta 

podarunkowa 

o wartości 

300,00 zł 

Karta 

podarunkowa 

o wartości 

200,00 zł 

Karta 

podarunkowa 

o wartości 

200,00 zł 

Karta 

podarunkowa 

 o wartości 

100,00 zł 

Karta 

podarunkowa 

 o wartości 

100,00 zł 

 

 Nagroda dodatkowa - karty podarunkowej Silesia City Center o wartości 100zł dla najstarszej i 

najstarszego  oraz najmłodszego uczestnika i i najmłodszej uczestniczki turnieju, a także dla 2 

najlepszych kobiet turnieju o wartości 300 zł i 200 zł 

 Wszyscy nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody. 

 Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia. W przypadku nieobecności 

podczas ceremonii nagroda przepada. 



UWAGI KOŃCOWE 

 Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach związanych z turniejem zgodnie z 

rozporządzeniem RODO (szczegółowe informacje w załączniku nr 1 do regulaminu). 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy. 

 W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju           

bez podania przyczyny. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

 Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają 

uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie majątkowe posiadane na terenie 

imprezy. 

 Niniejszy regulamin dostępny będzie w punkcie informacyjnym na terenie Galerii Silesia City 

Center oraz na stronach www.silesiacitycenter.com.pl, www.chessmanager.com, oraz 

www.chessarbiter.com/turnieje.php 

 

Załącznik nr 1: Klauzula RODO 

 

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o 

Ochronie Danych”). W związku z tym chcieliśmy Panią/Pana poinformować, że Administratorami 

danych osobowych jest Agnieszka Mateja i Monika Marczyk - Muszyńska prowadzące działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Studio 2 Biuro Promocji, z siedzibą przy ul. 

Pszczelnej 36 w Krakowie. Administrator prowadzi operacje przetwarzania i przekazania 

Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu 

realizacji zadań i obowiązków związanych organizacją turnieju. Przekazywanie danych innym 

podmiotom odbywa się wyłącznie w celach związanych z organizacją turnieju. Na podstawie 

przepisów RODO ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Można tego dokonać w formie 

pisemnej na adres biuro@studio2.pl Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 

okres wymagany przepisami prawa. 


