
TURNIEJ SZACHÓW SZYBKICH
zgłoszony do FIDE

Regulamin

1. ORGANIZATORZY:
• Restauracja MIASTO w Bielsku Białej
• Śląski Klub ASBIRO

2. CELE ZAWODÓW:
• popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
• propagowanie królewskiej gry na terenie Województwa Śląskiego 

i Polski,
• integracja środowiska szachowego na polu międzynarodowym,
• możliwość uzyskania rankingu FIDE
• promocja postawy wolontariackiej i przedsiębiorczości społecznej

3. TERMIN I MIEJSCE:
• Restauracja MIASTO w Bielsku-Białej, ul. A. Mickiewicza 2
• 19.03.2023 r. (niedziela)
• 11:00 – odprawa techniczna
• 11:30 – rozpoczęcie pierwszej rundy a zaraz po niej następne,

nie planujemy dłuższych przerw, dążymy do sprawnego przebiegu 
turnieju, opóźnienia nie są wskazane, przewidywany czas trwania 
rundy to ok. 40 minut

• 16:00 – przewidywane zakończenie zawodów

4. SYSTEM ROZGRYWEK i TEMPO GRY
• system szwajcarski na dystansie 7 rund ,
• tempo gry 10 minut na partię dla zawodnika + 5 sekundy na ruch,

5. WARUNKI UCZESTNICTWA :
• prawo do gry mają wszyscy chętni,
•  zgłoszenie chęci udziału w turnieju należy dokonać poprzez 

formularz zgłoszeniowy na stronie http://chessarbiter.com/turnieje 
w terminie do 16.03.2023 r., liczba miejsc ograniczona do ok 70 
zawodników, więc zapisy mogą zostać wcześniej zamknięte

• potwierdzenie uczestnictwa i opłacenie wpisowego do 16.03.2023

6. WPISOWE:
• 50 PLN płatne przelewem na numer konta bankowego:

  86 1050 1591 1000 0090 7693 5262
  tytułem 



„Turniej szachów szybkich - imię i nazwisko (uczestnika)”
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju prosimy o niezwłoczną 
informację  organizatora (tel. 886919056) i dokonanie wpisu 
w formularzu rejestracyjnym. Wpisowe jest zwracane jedynie 
w przypadku poinformowania organizatora o rezygnacji, jednak nie 
później niż 16.03.2023 r.  Po tym terminie wpisowe nie będzie 
zwracane.

7. NAGRODY :
• przewidziane są następujące nagrody:
• - puchary dla zdobywców trzech pierwszych miejsc. 
• - medale dla trzech najlepszych juniorów do lat 16. 
• - medale dla trzech najlepszych juniorów do lat 12.
• - nagroda rzeczowa dla najlepszej zawodniczki
• przewidziana jest też nagroda dla uczestników obu turniejów 

(szachów szybkich i błyskawicznych).

8. SĘDZIOWANIE
• Sędzia główny turnieju: FA Tomasz Ptaszyński
• podczas turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz 

PZSzach

9. UWAGI KOŃCOWE:
• organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich 

uczestników, 
• zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone

przez zawodników w czasie trwania turnieju,
• w związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator 

przeprowadzi zawody zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia, odnośnie zachowania zasad sanitarnych.

• uczestnictwo w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu 
i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć z udziałem 
uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy 
działań organizatorów. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża 
zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego 
w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów 
w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa 
do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego 
nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) 
zarejestrowanymi w związku z turniejem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych 



zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla 
organizacji tego turnieju, dane osobowe przechowywane będą 
u organizatorów.

• Organizator dopuszcza możliwość zmian w niniejszym regulaminie 
w zakresie koniecznym do sprawnego przeprowadzenia turnieju.

• W razie jakichkolwiek pytań związanych z turniejem prosimy 
kontaktować się telefonicznie: 886 919 056. 

• Załącznik do Regulaminu: - oświadczenie RODO (uzupełniane 
i dostępne w trakcie zawodów). 

• Decyzje sędziego głównego podczas trwania zawodów są 
ostateczne.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


