
Turniej szachowy on-line "Szachowa Majówka z Liskiem" 
 

 

Komunikat organizacyjny 
 

1. Termin turnieju: 03.05.2020 (niedziela) g. 18.00 

 

2. Miejsce rozgrywania turnieju: Platforma www.chess.com - dostęp do turnieju 

wyłącznie przez połączenie internetowe. 

 

3. Organizator turnieju: UKS Lisek Lisia Góra (Kierownik turnieju: Pan Jerzy Kuca) 

 

4. System rozgrywek i tempo gry:  

a) kojarzenie: system szwajcarski  

b) ilość rund: 7 rund,  

c) tempo gry: 10 minut dla zawodnika 

d) punktacja: wg platformy www.chess.com 

 

5. Warunki uczestnictwa:  

W turnieju może wziąć każda chętna osoba, w tym celu należy: 

a) Posiadać konto gracza na platformie www.chess.com 

 

b) Podać swoje prawdziwe dane osobowe (imię oraz nazwisko): 

- bezpośrednio na koncie gracza na platformie www.chess.com lub 

- przesłać przed turniejem mailem do Kierownika turnieju na adres 

jerzykuca66@gmail.com (wraz z nazwą gracza z platformy www.chess.com) 

 

W przypadku braku tych danych Organizator ma prawo odmówić przyznania nagrody. 

 

c) Dołączyć do klubu turniejowego "Zostań w domu z Liskiem" na platformie www.chess.com 

- link: https://www.chess.com/club/zostan-w-domu-z-liskiem 

Dołączyć do klubu można w dowolnym momencie przed rozpoczęciem turnieju. 

 

d) Dołączyć do turnieju na platformie www.chess.com (możliwe godzinę przed rozpoczęciem 

turnieju, a zatem w niedzielę 03.05.2020 od godziny 17.00) - link do turnieju: 

https://www.chess.com/live#t=1207200 

 

6. Nagrody: 

Organizator zapewnia nagrody w postaci pary pamiątkowych kryształowych szklanek dla 5 

najlepszych zawodników. 

Przewidziano również dodatkowe puchary dla 5 najlepszych juniorów będących 

zawodnikami  UKS  Lisek Lisia Góra lub będących uczniami szkoły w Lisiej Górze. 

  

Nagrody zostaną przekazane w sposób ustalony z nagrodzoną osobą. 

 

7. Zasada fair-play: 

W turnieju obowiązuje zasada fair-play (brak pomocy osób trzecich oraz niekorzystanie 

z szachowych silników komputerowych). W przypadku uzasadnionych podejrzeń 

o niestosowanie powyższej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania 

uczestnika z turnieju lub nieprzyznania nagrody. 

https://www.chess.com/club/zostan-w-domu-z-liskiem
https://www.chess.com/live#t=1207200


Ostateczne wyniki turnieju zostaną podane do dnia 04.05.2020. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

a) Organizator nie odpowiada za usterki techniczne po stronie platformy www.chess.com. 

Wszelkie reklamacje związane z problemami technicznymi nie będą uwzględniane. 

 

b) Udział w turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

statystycznych, sprawozdawczych i promocji turniejów. 

 

c) Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu 

Organizacyjnego. Ostateczna interpretacja i prawo do zmiany niniejszego komunikatu należy 

do Organizatora. 

 

 

 

 

 

http://www.chess.com/

