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Internetowe XXII Indywidualne Szachowe Mistrzostwa  

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 

Województwa Podkarpackiego na 2020 rok 
 

1. Cel. 

1.1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów szkół podstawowych w dwóch grupach 

wiekowych tj. w rocznikach 2005-2006 oraz 2007 i młodsi na 2020 rok. 

1.2. Wyłonienie indywidualnych mistrzów szkół ponadpodstawowych na 2020 rok. 

 

2. Organizatorzy: 

2.1. Głównym Organizatorem jest Podkarpacka Unia Szachowa w Krośnie przy 

współudziale: 

2.1.1. Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego                                           

w Rzeszowie, 

 

3. Miejsce zawodów: 

3.1. Mistrzostwa zostaną rozegrane na platformie cyfrowej www.chess.com  

 

4. Program zawodów:  

4.1. Zapisy do klubu https://www.chess.com/club/podkarpacka-unia-szachowa 

do 24 maja 2020 r.  

Eliminacje w poszczególnych grupach: 

4.1.1. Odprawy techniczne i zapisy do poszczególnych grup turniejowych  

4.1.2. Eliminacje: od godz. 8.30 do 9.30   I runda o godz. 9.30 

   Finały: od godz. 13.00 do 14.00   I runda o godz. 14.00 

4.2. 25 maja 2020 r. (poniedziałek) – Licealiada 

4.2.1. Grupa E) Licealiada – dziewczęta (rocznik 2000 i młodsze)  

4.2.2. Grupa F) Licealiada – chłopcy (rocznik 2000 i młodsi) 

4.3. 26 maja 2020 r. (wtorek) – Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

4.3.1. Grupa A) klasy I-VI – dziewczęta (rocznik 2007 i młodsze) 

4.3.2. Grupa B) klasy I-VI – chłopcy (rocznik 2007 i młodsi) 

4.3.3. Grupa C) klasy VII-VIII – dziewczęta (rocznik 2005-2006) 

4.3.4. Grupa D) klasy VII-VIII – chłopcy (rocznik 2005-2006) 

 

5. Uczestnictwo: 

W Mistrzostwach uczestniczą uczniowie Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 

Województwa Podkarpackiego. Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny. Aby zostać 

przyjętym do klubu: https://www.chess.com/club/podkarpacka-unia-szachowa 

w serwisie www.chess.com należy w swoim koncie mieć podane własne imię i nazwisko 

(nick jest dowolny, ale należy uzupełnić rubryki Imię i Nazwisko, podać nazwę szkoły 

oraz rocznik). Prosimy, aby dołączyć do klubu wcześniej, usprawni to weryfikację 

zawodników przed rozpoczęciem Mistrzostw. W przypadku braku spełnienia powyższego 

warunku, organizatorzy mają prawo przed zawodami do niedopuszczenia do Mistrzostw,                         

http://www.chess.com/
https://www.chess.com/club/podkarpacka-unia-szachowa
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a w trakcie trwania Mistrzostw do usunięcia zawodnika. Zawodnicy uczestniczący 

Internetowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego zobowiązani są do 

przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania                     

z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii. 

Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej. Osoby oszukujące 

będą podlegały pod Regulamin Dyscyplinarny par.11 p.1f dotyczący stosowania dopingu 

elektronicznego. Organizator ma prawo do wizualnej weryfikacji osoby biorącej udział                        

w rozgrywkach finałowych poprzez Internet. 

  

6. System rozgrywek: 

6.1. Rozgrywki eliminacyjne zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie                                

7 rund. 

6.2. W finale bierze udział po 8 osób z najlepszym wynikiem z eliminacji, system 

rozgrywek kołowy. 

6.3. Tempo gry wynosi 10 minut dla zawodnika na partię. 

 

7. Zgłoszenia: 

7.1. Zgłoszenia do zawodów eliminacyjnych i finałowych należy bezpośrednio zapisać na 

godzinę przed rozpoczęciem turnieju. Turnieje są rejestrowane w klubie 

https://www.chess.com/club/podkarpacka-unia-szachowa  

7.1.1. Grupa A) klasy I-VI – dziewczęta (rocznik 2007 i młodsze) 

7.1.2. Grupa B) klasy I-VI – chłopcy (rocznik 2007 i młodsi) 

7.1.3. Grupa C) klasy VII-VIII – dziewczęta (rocznik 2005-2006) 

7.1.4. Grupa D) klasy VII-VIII – chłopcy (rocznik 2005-2006) 

7.1.5. Grupa E) Licealiada – dziewczęta (rocznik 2000 i młodsze) 

7.1.6. Grupa F) Licealiada – chłopcy (rocznik 2000 i młodsi) 

7.2. Zawodnicy nie zgłoszeni wcześniej do zawodów nie zostaną dopuszczeni do 

rozgrywek finałowych. 

7.3. Zgłoszenia wypełniać wg przedstawionej Tabeli. 

 

Lp. Nazwisko i Imię Szkoła Rocznik 
Kategoria 

szachowa 

1. KOWALSKI, Piotr SP Nr 1 w Mielcu 2008 IV 

2. KOWALSKI, Adam II LO w Krośnie 2004 b.k. 

 

8. Wyróżnienie i nagrody: 

8.1. Fundatorami nagród, pucharów, medali i dyplomów są: 

8.1.1. Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, 

8.1.2. Podkarpacka Unia Szachowa w Krośnie, 

8.1.3. pozyskani Sponsorzy. 

 

9. Sędziowanie: 

9.1. Sędzią głównym zawodów jest: Marian Lorenc, sędzia klasy NA I kategoria.  

Telefon: 605-484-592 

 

 

 

10. Uwagi końcowe: 

10.1. Uczestnik Turnieju, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny 

uczestnika, wyraża zgodę na:  

https://www.chess.com/club/podkarpacka-unia-szachowa


10.1.1. przetwarzanie danych osobowych przed Administratora danych, którym są 

Organizatorzy Turnieju, do celów związanych z organizacją niniejszego 

wydarzenia, zgodnie z ustawą; 

10.1.2. wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku uczestnika - zdjęcia, filmu 

wykonanego podczas w/w Turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie 

nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania                                  

i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem; 

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości 

zrealizowanych etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich 

publikacji, a także do ich prezentowania publicznie związanych                                   

z działalnością Organizatora;  

10.3. Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Wszelkie 

reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym 

sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą 

uwzględniane. Uczestnictwo w Internetowych Mistrzostwach Województwa 

Podkarpackiego jest równoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu. 

 

 

 
              Sędzia Główny                         Wiceprezes 
                                                                      Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS 
             /-/  Marian Lorenc                                                                   /-/  Jacek Bigus 

  


