
Regulamin I e-Turnieju Szachowego im. Aleksandra Rybskiego w I Liceum Ogólnokształcącym 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu 

 

§ 1 

1. Organizatorem I e-Turnieju Szachowego im. Aleksandra Rybskiego (nazywanego dalej 

Turniejem) jest Samorząd Uczniowski w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, ul. Jana Długosza 5. 

§ 2 

1. Niniejszy regulamin Turnieju (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady i warunki 

uczestnictwa w Turnieju, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 

Uczestników Konkursu.  

2. Celem Konkursu jest popularyzacja sportu szachowego oraz zasad fair play wśród młodzieży, 

a także wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w I Liceum Jana Długosza. 

§ 3 

1. Turniej jest adresowany do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu oraz do uczniów klas ósmych szkół 

podstawowych w Nowym Sączu oraz okolicach miasta.  

2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 

a. terminowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem 

https://forms.gle/FDXnqHiQh2nh1ftf7  

b. dołączenie do klubu turniejowego na platformie lichess.org. 

3. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego każdy uczestnik otrzyma w terminie 48 godzin od 

zgłoszenia drogą mailową link do klubu na platformie lichess.org, do którego zobligowany 

jest dołączyć. Zatwierdzenie członkostwa w kubie nastąpi na podstawie nazwy użytkownika 

podanej w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz 

jego akceptacją.  

§ 4 

1. Turniej zostaje ogłoszony 7 kwietnia 2021r. 

2. Rozgrywki rozpoczną się 24 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00 i trwać będą do 25 kwietnia. 

3. Zawody odbędą na platformie lichess.org. 

§ 5 

1. System rozgrywek: 

a. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim do momentu wybrania ósemki 

najlepszych uczestników i/lub uczestniczek. Finał z ich udziałem rozegrany zostanie 

systemem pucharowym. 

b. Czas gry wynosi 15 minut na zawodnika bez bonifikaty czasowej.   

c. Organizator przewiduje 5 minut przerwy pomiędzy każdą z rund.  

2. Sposób oceny wyników:  

a. Za wygraną partię zawodnikowi przyznaje się 1 punkt, za remis - 0,5 punktu, 

natomiast porażka oznacza 0 punktów dla zawodnika.   

https://forms.gle/FDXnqHiQh2nh1ftf7


b. Klasyfikacja zawodników przeprowadzana jest automatycznie przez system 

platformy lichess.org.   

c. Zabronione jest korzystanie w trakcie turnieju z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, ze 

szczególnym uwzględnieniem korzystania z silników szachowych.   

d. Łamanie zasad fair play lub korzystanie z niedozwolonych pomocy jest 

równoznaczne z natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika. 

3. Turniej sędziuje Sędzia Główny, którego decyzje w czasie zawodów są ostateczne.   

4. W celu utrzymania zawodów w duchu fair play powołana zostanie komisja, której zadaniem 

będzie kontrola uczciwego przebiegu zawodów.   

5. Każdy zawodnik w przypadku podejrzenia swojego przeciwnika o nieuczciwą grę ma prawo 

zwrócić się do Organizatora poprzez stronę na Facebooku, wiadomość mailową na adres 

samorzaduczniowski1lons@gmail.com lub bezpośrednio na platformie lichess.org.   

§ 6 

1. Zwycięzcą Turnieju zostanie osoba, która zdobędzie pierwsze miejsce w finale turnieju.  

2. Wyniki Turnieju zostaną ogłoszone na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, https://dlugosz.edu.pl/ 

3. Zwycięzcy Turnieju otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość rozegrania partii szachów z 

patronem Turnieju, Aleksandrem Rybskim oraz dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego, 

Andrzejem Padulą. 

4. Organizator Turnieju może zdecydować o wręczeniu nagród dodatkowych za miejsca drugie 

oraz trzecie lub w dodatkowych kategoriach. 

§ 7 

1. W zawodach obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego Polskiego Związku 

Szachowego.    

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania turnieju.   

3. W przypadku złamania przez uczestników zasad określonych w regulaminie Organizator ma 

prawo odmówić zawodnikowi wzięcia udziału w turnieju lub zdyskwalifikować uczestnika 

zawodów.   

4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu oraz do 

wyłącznej jego interpretacji.  

a. Dotyczy to w szczególności zmian terminów podanych w niniejszym Regulaminie 

oraz do zmian spowodowanych nieprzewidywalnymi uwarunkowaniami związanymi 

z pandemią COVID-19. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga 

Organizator Konkursu.   

5. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać do 

Organizatora poprzez stronę na Facebooku, wiadomość mailową na adres 

samorzaduczniowski1lons@gmail.com lub bezpośrednio na platformie lichess.org.    

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

 

 

https://dlugosz.edu.pl/

