
Olsztyn, dnia 30.11.2020r 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Szkolnego Związku Sportowego w Szachach Drużynowych 
Szkół Podstawowych 

 
 

I. CEL 
1. Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
2. Wyłonienie drużynowych mistrzów województwa WM SZS w szachach. 

II. TERMIN i MIEJSCE 
Turniej odbędzie się 18.12.2020r (piątek) godz. 12.00 w formule on-line za pośrednictwem platformy 
lichess.org 

III. ORGANIZATOR 
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy. 

IV. UCZESTNICTWO 
Drużynę stanowią uczniowie jednej Szkoły Podstawowej – nie ma limitu zawodników.  
Zawodnicy muszą znajdować się na liście uczestników potwierdzonej przez dyrektora szkoły!!! 

V. SYSTEM ROZGRYWEK 
Wszyscy zawodnicy grają w jednym turnieju OPEN bez podziału na grupy wiekowe. 
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi na platformie lichess.org 
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry 10min na zawodnika. 

VI. PUNKTACJA i OCENA WYNIKÓW 
Wyniki partii oceniane będą następująco: wygrana – 1 pkt, remis – 0.5 pkt, przegrana – 0 pkt. 
Przy równej liczbie punktów o kolejności miejsc decyduje klasyfikacja Sonnenborn Berger, a następnie 
bezpośredni pojedynek i liczba zwycięstw. 
Klasyfikacja drużynowa zostanie utworzona na podstawie 4 najlepszych wyników uczniów jednej szkoły,  
z zachowaniem zasady, że wśród nich musi się znaleźć co najmniej 1 dziewczynka. W przypadku braku 
dziewczynki  do klasyfikacji drużynowej zostaną zaliczone wyniki 3 najlepszych chłopców. Przy równej 
ilości punktów o kolejności drużyn decyduje wyższe miejsce zawodnika w klasyfikacji indywidualnej. 
Wyniki końcowe zostaną zamieszczone na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/tdr_3846/  

VII. ZGŁOSZENIA 
Listy uczestników wygenerowane z systemu srs potwierdzone przez dyrektora szkoły należy przesyłać na 
adres e-mail: ori49@wp.pl oraz poprzez system rejestracji szkół na stronie: srs.szs.pl do dnia 17.12.2020r. 

VIII. NAGRODY 
Puchary i dyplomy za miejsca I – VI w klasyfikacji drużynowej oraz medale dla 3 zwycięskich składów.   

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZASADY LOGOWANIA 
1. Do uczestnictwa w turnieju niezbędne jest posiadanie konta na platformie lichess.org 

Bezpłatne konto można założyć pod linkiem: https://lichess.org/signup  
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wpisania w swoim profilu lichess.org imienia i nazwiska  

w celu dokonania weryfikacji przez sędziego zawodów pod rygorem niedopuszczenia do turnieju. 
3. Po zarejestrowaniu i uzupełnieniu danych należy dołączyć do klubu założonego na potrzeby 

przeprowadzenia zawodów pod linkiem: https://lichess.org/team/szkolny-zwiazek-sportowy-szachy  
Po akceptacji przez sędziego zawodnik staje się członkiem klubu. 

4. Na stronie klubu widoczne będą turnieje, które zabezpieczone są hasłem podanym na czacie. 
Wybieramy turniej DRUŻYNOWE – SZKOŁA PODSTAWOWA → klikamy „dołącz” i wpisujemy hasło. 

5. W dniu turnieju najpóźniej do godz. 11:45 należy być zalogowanym i oczekiwać na start turnieju, 
który nastąpi punktualnie o godz. 12:00. Zawodnik, który się spóźni rozpoczyna zawody od 2 rundy. 
 

Bezpośredni link do turnieju: https://lichess.org/swiss/Tk7qb7TC  
 

X. SĘDZIOWANIE, SPRAWY TECHNICZNE 
Sędziowanie i sprawy techniczne: Paweł Orłowski – e-mail: ori49@wp.pl, tel. 665-65-49-49. 
Kontakt z organizatorem WM SZS: Dariusz Marchlewski – e-mail: wmszs@szs.olsztyn.pl, tel. 607-213-029. 
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XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak 
pomocy podczas gry (programy szachowe, książki, bazy danych, czy innych osób). 

2. Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanych z używanym sprzętem, dostępem 
do internetu oraz funkcjonowaniem platformy turniejowej lichess.org nie będą uwzględniane. 

3. Do ostatecznej interpretacji komunikatu upoważniony jest sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne. 
 

Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy wsparciu 
finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Przewodniczący W-M SZS 
Dariusz Marchlewski 

 


