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II Międzynarodowy Memoriał  Zbigniewa Księskiego 
Turniej nie jest zgłoszony do FIDE 

 

Regulamin  

1. Organizator: Fundacja „Zmieniamy Życie”  

2. Partner przedsięwzięcia: Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”  w Lublinie 

3. Sędzia główny zawodów: Andrzej Sykuła  

Asystentki sędziego: Magdalena Mąka – Polkowska, Zofia Ciechocińska – Miećko 

4. Termin i miejsce: 26 października 2019  r. (sobota),  

MDK „Pod Akacją” ul. Bolesława Chrobrego 18, 20-611 Lublin (LSM, os. Piastowskie) 

5. Rozpoczęcie turnieju:  godzina 10:00 (dodatkowe zapisy od 9.15 do 9.50) 

Zakończenie turnieju:  godzina 17:00 

6. Zapisy: poprzez portal Evenea.pl lub na miejscu podczas rejestracji.  

Limit miejsc: do 80 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.  

Wpisowe: dla osób rejestrujących się poprzez w/w stronę do czwartku  24 października 

do godziny 20:00: 

a) juniorzy do lat 10 – 10 zł, 

b) juniorzy do lat 14, seniorzy powyżej 65 lat , osoby niepełnosprawne – 20 zł, 

c) pozostali – 30 zł,  

d) arcymistrzowie i mistrzowie międzynarodowi zwolnieni z wpisowego.   
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UWAGA: Osoby, które nie zarejestrują się poprzez portal Evenea.pl  w terminie  

do 24 października do godziny 20:00 płacą wpisowe podwyższone o 10 zł.  

7. SYSTEM rozgrywek, tempo gry: 

 turniej otwarty (OPEN), 

 tempo gry 10 min. + 5 sek. po (każdym posunięciu) na partię (szachy szybkie), 

 turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE dla szachów szybkich, 

 system szwajcarski – 9 rund, 

 kojarzenia komputerowe programem Chessarbiter. 

8. Nagrody: Pula nagród jest uzależniona od wpisowego.  

 nagrody w grupach wiekowych do lat 10 i 18:  puchary za trzy pierwsze miejsca  

w każdej kategorii,  dyplomy dla wszystkich uczestników , 

 dodatkowe nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika.  

9. Ocena wyników: 

 suma zdobytych punktów (wygrana  partia 1 pkt, remis 1/2 pkt, przegrana 0 pkt),  

a w przypadku jej równości punktacja pomocnicza w kolejności:  

 wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku),  

 wartościowanie pełne Buchholza,  

 wartościowanie progresywne,  

 liczba zwycięstw,  

 wynik bezpośredniej partii między zawodnikami,  

 wyższy średni ranking przeciwników.  

10. Inne postanowienia:  

 podczas trwania rundy w strefie rozgrywek (sala gry, toalety, bufet oraz korytarze 

prowadzące do tych pomieszczeń)  urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, 

smartfony, tablety itp.) zawodników i kibiców muszą  być wyłączone, 

 zawodnik, który spóźnił się na  rundę przegrywa partię , jeśli upłynął czas  na jego 

zegarze, 

 remis można zaproponować w dowolnym momencie partii po wykonaniu 

przynajmniej jednego posunięcia przez każdego z graczy , 

 uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie na czas jego trwania, 

 po 5 rundzie nastąpi przerwa 10 minut. 

Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

 

11. Kontakt: Paweł Dziubiński 793-61-61-91 

12. Ochrona danych osobowych 

Zgłoszenie do udziału w Turnieju oznacza  zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

podanych w zgłoszeniu  przez Organizatora. 

Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Fundacja „Zmieniamy Życie”.  

Celem przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia zawodnika)  jest 

przeprowadzenie Turnieju, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie 
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nagród.  

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. 

a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Turnieju.  

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przez okres potrzebny do realizacji 

wszystkich etapów Turnieju, a następnie będą one przechowywane przez okres ustalony 

zgodnie z odrębnymi przepisami przez Organizatora, PZSzach i FIDE. Dane nie będą 

podlegały profilowaniu.  

Dane będą przekazywane:  

 do programu chessarbiter ( imię, nazwisko, data urodzenia) PZSzach, FIDE (imię, 

nazwisko, data urodzenia). 

 facebook, prasa, telewizja, strony internetowe  - imię nazwisko, wizerunek . 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz danych 

swoich dzieci, prawo do ich sprostowania, usunięci a lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Osoby których dane dotyczą, mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) , jeżeli uznają, że przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się z  naruszeniem prawa. 

W razie potrzeby lub wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy 

skontaktować się z Fundacją „Zmieniamy Życie”.  

Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia 

oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych  

z organizowanym Turniejem. 

Uczestnictwo w Turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć  i materiałów 

multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w nim udział.  

Zgodnie z obowiązującym prawem Organizator Turnieju nie ponosi odpowiedzialności  

za przetwarzanie i rozpowszechnianie (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas Turnieju,  

a następnie ich zamieszczanie w Internecie) bez uzgodnienia z Organizator em wizerunków 

uczestników Turnieju i innych osób przebywających na sali gry.  

 

Fanpage: https://web.facebook.com/fundacjazmieniamyzycie/  

 

 

Organizatorzy 

https://web.facebook.com/fundacjazmieniamyzycie/

