REGULAMIN - KOMUNIKAT
XII Otwartego Nocnego Turnieju Szachowego
o Puchar Burmistrza Strumienia

I.

Organizatorzy

1. Organizatorami turnieju są Ludowy Klub Sportowy „Wisła
Strumień” i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.
2. Organizatorzy odpowiadają za sprawny przebieg i prawidłowe
przeprowadzenie Turnieju. Powołany przez Organizatorów sędzia
główny odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie rozgrywek
szachowych.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Turnieju bez
podania przyczyny.
4. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje burmistrz Strumienia –
Anna Grygierek.
5. Patronat medialny sprawują:
- Głos Ziemi Cieszyńskiej,
- Kronika Beskidzka,
- Regionalny Portal Informacyjny www.beskidzka24.pl,
- Niezależny portal Informacyjny www.strumien.com,
- Portal Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl.
6. Kierownikiem Turnieju jest Jan Jałowiczor – przewodniczący
Komisji Rewizyjnej LKS „Wisła” Strumień.
I.

Cele turnieju

1. Kultywowanie tradycji szachowych w gminie Strumień.
2. Zacieśnienie
współpracy
pomiędzy
Polską
i
partnerami
z zagranicy.
3. Integracja środowiska szachowego.
4. Popularyzacja sportu szachowego.
5. Rozwijanie umiejętności szachowych.
6. Umożliwienie zdobycia kategorii szachowych.
7. Upowszechnianie idei zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
8. Promowanie intelektualnej formy spędzania wolnego czasu.
9. Promocja gminy Strumień, Powiatu Cieszyńskiego i Śląska
Cieszyńskiego.
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I.

Zasady turnieju

1. W roku 2020 Turniej zostanie rozegrany w nocy z 24 na 25

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

I.

października. Początek Turnieju zaplanowano na sobotę 24
października na godz. 20:00, a jego zakończenie na niedzielę 25
października na godz. 8:00.
Turniej zostanie rozegrany w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Strumieniu, ul. Młyńska 14 (teren basenu miejskiego).
Turniej skierowany jest do zawodników pełnoletnich, bez względu
na płeć i kraj pochodzenia. Zawodnicy niepełnoletni mogą brać
udział w Turnieju wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
W Turnieju może wziąć udział jedynie 50 zawodników, toteż
o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Podczas Turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego.
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie
10-ciu rund. Tempo gry: 20 minut na partię oraz dodatkowo po 10
sekund dla zawodnika na posunięcie od początku partii.
Turniej będzie klasyfikowany w rankingu międzynarodowym FIDE
w szachach szybkich.
W Turnieju obowiązuje metoda kojarzenia komputerowego.
O kolejności uzyskanych lokat decydują kolejno:
- suma zdobytych punktów,
- punktacja średnia Buchholza,
- punktacja pełna Buchholza,
- liczba zwycięstw,
- progres,
- wynik bezpośredni,
- losowanie.
Sposób, termin i miejsce rejestracji

1. Pierwszym warunkiem udziału w Turnieju jest wpisanie się na

listę uczestników do 23 października 2020 r., do godz. 15:00.
Po tym terminie lista zostaje zamknięta pod względem
ilościowym.
2. Lista zakwalifikowanych zawodników zostanie opublikowana 23
października 2020 roku po godz. 21:00 na stronie
www.chessarbiter.com.
3. Istnieje
możliwość
wpisania
się
na
listę
uczestników
bezpośrednio
przed
Turniejem,
ale
jedynie
w
obrębie
zatwierdzonej pod względem ilości listy w dniu 23 października
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do godz. 15:00. Warunkiem wpisania na listę uczestników
Turnieju jest w tej sytuacji jedynie zwolnienie miejsca przez
osobę wcześniej zarejestrowaną.
4. Wpisu można dokonać, wybierając jeden z dwóch poniższych
sposobów:
- rejestracja na stronie www.chessarbiter.com (zakładka
turnieje szachowe),
- zapis telefoniczny pod numerem tel. 691571294.
5. Dokonując wpisu uczestnik zobowiązany jest podać poniższe dane:
-

imię i nazwisko,
datę urodzenia,
nazwę klubu, do którego należy,
ranking lub kategorię szachową.

6. Drugim warunkiem udziału w Turnieju jest potwierdzenie swojej
obecności u Organizatorów i podpisanie zgody na udział
w Turnieju oraz oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z
zasadami funkcjonowania na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Strumieniu
(po przybyciu na miejsce Turnieju).
Rejestracja będzie się odbywała w godz. 19:00-19:30.
7. Trzecim warunkiem jest uiszczenie opłaty w wysokości 10 zł
pobieranej w momencie przybycia na miejsce Turnieju.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju, Organizatorzy
proszą o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu, dzwoniąc pod
numer telefonu 691 571 294.

I.

Sędziowanie

1. Organizatorzy powołują sędziego głównego czuwającego nad
właściwym przebiegiem rozgrywek szachowych Turnieju. Sędziów
rundowych powołuje sędzia główny.
Skład zespołu sędziowskiego Turnieju:
- IA Jacek Matlak – sędzia główny Turnieju
- Paweł Jałowiczor - sędzia rundowy
2. Od decyzji sędziego rundowego można się odwołać do sędziego
głównego. Decyzje sędziego głównego są suwerenne i ostateczne.
Od jego postanowień nie przysługuje odwołanie.
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I.

Nagrody

1. Fundatorem
nagród
jest
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury
w Strumieniu.
2. W turnieju zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy za udział
i zdobyte lokaty oraz nagrody finansowe i rzeczowe za zdobyte
lokaty:
I miejsce
– 500,00 zł, nagroda rzeczowa, puchar, medal
II miejsce
– 300,00 zł, nagroda rzeczowa, puchar, medal
III miejsce
– 250,00 zł, nagroda rzeczowa, puchar, medal
IV miejsce
– 200,00 zł, nagroda rzeczowa
V miejsce
– 200,00 zł, nagroda rzeczowa
VI miejsce
– 200,00 zł, nagroda rzeczowa
VII miejsce
– 150,00 zł
VIII miejsce
– 150,00 zł
IX miejsce
– 100,00 zł
X miejsce
– 100,00 zł
Najlepszy zawodnik (ranking FIDE < 1300) – 100,00 zł
Najlepszy zawodnik (ranking FIDE < 1400) – 100,00 zł
Najlepszy zawodnik (ranking FIDE < 1500) – 100,00 zł
Najlepsza Zawodniczka – nagroda rzeczowa, puchar
Najlepszy Zawodnik z gminy Strumień – nagroda rzeczowa, puchar
Najstarszy Zawodnik – nagroda rzeczowa, puchar
Najmłodszy Zawodnik – nagroda rzeczowa, puchar

3.

4.
5.
I.

Trzy nagrody niespodzianki losowane wśród nienagrodzonych
uczestników Turnieju obecnych na jego uroczystym zakończeniu
w dniu 25 października 2020 r.
Organizator nie ma obowiązku wysyłania dyplomów za udział
pocztą, ale istnieje możliwość ich odebrania w późniejszym
terminie.
Odbiór nagród nastąpi w dniu ogłoszenia wyników, za okazaniem
dowodu tożsamości przez laureata.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w kwestii
przyznania nagród.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników

1. Ogłoszenie

wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas
uroczystego zakończenia, które odbędzie się w niedzielę 25
października 2020 roku około godz. 7:00 w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, ul. Młyńska 14
(teren basenu miejskiego).
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2. Wyniki Turnieju zostaną opublikowane na stronach www.emgok.pl,

www.strumien.com oraz www.chessarbiter.com.

I.

Program Turnieju
godz.19:00-19:30
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

II.

20:00
20:30
21:35
22:40
23:45
0:55
2:00
2:05
3:10
4:20
5:30
6:30
7:00

potwierdzenie udziału w sali gry,
wypisanie zgody na udział, uiszczenie
opłaty
odprawa techniczna, uroczyste otwarcie
runda I
runda II
runda III
runda IV
runda V
runda VI
runda VII (po zmianie czasu na zimowy)
runda VIII
runda IX
runda X
przerwa
uroczyste zakończenie Turnieju, rozdanie
nagród

Pozostałe informacje

1. Fundatorem nagród jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Strumieniu.
2. Opłatę turniejową uiszczaną w Polskim Związku Szachowym
w Warszawie
pokrywa
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury
w Strumieniu.
3. LKS „Wisła” Strumień pobiera opłatę indywidualną od każdego
uczestnika w kwocie 10 zł celem uiszczenia opłaty turniejowej w
Polskim Związku Szachowym.
4. W Turnieju nie mogą wziąć udziału pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Strumieniu oraz sędzia główny, sędziowie
rundowi i Kierownik tego Turnieju.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w
niniejszym regulaminie.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian
w programie Turnieju.
7. Organizatorzy, w tym sędzia główny, mogą wykluczyć uczestnika
z udziału w Turnieju w przypadku naruszenia postanowień
niniejszego regulaminu.
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8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zły stan zdrowia i
brak ubezpieczenia zawodnika przystępującego do Turnieju.
9. Uczestnik przybywa na Turniej na własny koszt. Organizatorzy
nie zapewniają noclegu.
10.
W trakcie trwania Turnieju do dyspozycji uczestników
pozostają estetyczne pomieszczenia MGOK-u i sanitariaty oraz
bezpłatny dostęp do kawy herbaty, wody, kanapek, pączków oraz
ciepłego posiłku.
11. Osoby przyjmujące zgłoszenia poprzez wskazane numery telefonów,
zobowiązane są do poinformowania uczestników Turnieju
o miejscu, gdzie można uzyskać informację o sposobie
przetwarzania danych osobowych (www.emgok.pl/kontakt oraz
w siedzibie MGOK-u).
I.

Dane osobowe

1. Administratorem

danych
osobowych
zbieranych
od
uczestników
i laureatów jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu (za
wyjątkiem danych zebranych na stronie
www.chessarbiter.com,
w okresie zapisów, których administratorem jest zarządca strony).
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, str., dalej RODO).
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 f
RODO. Dane osobowe są przetwarzane wyłączenie w celu organizacji
i przeprowadzenia Turnieju.
3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można
się
skontaktować
za
pośrednictwem
adresu
e-mail:
inspektor@emgok.pl.
4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu
organizacji i przeprowadzenia Turnieju.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w Turnieju.
6. Uczestnikom Turnieju, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
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d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
1. Organizatorzy będzie zbierali od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) datę urodzenia,
c) nazwę kluby, do którego należy,
d) ranking lub kategorię szachową.
7. Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik Turnieju zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska
w celu informowania (także w mediach) o wynikach Turnieju.
9. Organizatorzy oświadczają, iż dane uczestników Turnieju nie będą
przetwarzane
w
sposób
zautomatyzowany
i
nie
będą
poddawane
profilowaniu.
10. Dane uczestników Turnieju nie będą udostępniane podmiotom
zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników Turnieju będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wyżej określonych celów.
12. Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne mające na
celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizatorzy
wdrożyli odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizatorzy
w szczególności uwzględniają ryzyko wiążące się z przetwarzaniem
danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia danych,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych
c) nieuprawnionego
dostępu
do
danych
osobowych
przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
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