
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
turnieju szachowego 

„Oława Online Chess Classic 2020 II”

ORGANIZATORZY:
 Klub MGLKS Parnas Oława 
 Instruktor Szachowy Łukasz Kłykow

 CEL TURNIEJU:
- popularyzacja sportu szachowego i podnoszenie umiejętności szachowych,
- przetestowanie koncepcji rozgrywania turniejów tempem klasycznym przez internet!
 
TERMIN I MIEJSCE:

19-20 grudnia (sobota-niedziela) 2020r., godz. 10:00  (zapisy do godz. 9:45)
Platforma internetowa Lichess.org

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń do turnieju można dokonać na adres e-mail: lklykow@poczta.onet.pl, w serwisie

ChessArbiter ( http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3958/ ), telefonicznie pod numerem 
600-058-027 lub na platformie Lichess.org (prosimy pisać do użytkownika wookash_888)

Bardzo prosimy o dołączenie do grupy „Oława Online Chess Classic” dedykowanej 
turniejowi -> https://lichess.org/team/oawa-online-chess-classic Będą się tam pojawiały na bieżąco
informacje dotyczące wydarzenia.

SYSTEM ROZGRYWEK:

 7 rund systemem szwajcarskim lub kołowym w przypadku mniejszej ilości uczestników,

 Kojarzenia oraz wyniki partii będą publikowane na bieżąco w serwisie ChessArbiter.
Po ich opublikowaniu skojarzeni zawodnicy będą musieli  rozpocząć partię na platformie
Lichess.org  (najpóźniej  o  godzinie  przewidzianej  w  harmonogramie).  Partia  musi  być
rozegrana  tempem  przewidzianym  w  regulaminie  (30’+30”),  może  być  rankingowa  (w
sensie rankingu na Lichess) lub towarzyska.

 O kolejności zajętych miejsc w razie równej ilości punktów decydują kolejno: (1) Buchholz
średni, (2) pełny Buchholz, (3) wynik bezpośredniej partii, (4) tabela postępów („progres”),
(5)  dogrywka  tempem 3’+2”  (2  partie)  plus  ewentualny  armageddon  (5’-4’,  przy  czym
grającemu czarnymi wystarczy remis).

 Sędzia główny oraz sędziowie rundowi będą na bieżąco monitorowali przebieg partii na 
Lichess.

TEMPO GRY: 
 30 minut na partię dla każdego zawodnika plus dodatkowo 30 sekund za każdy wykonany 

ruch; 

WPISOWE I INNE OPŁATY:
Do turnieju nie ma wpisowego. 

https://lichess.org/team/oawa-online-chess-classic
mailto:lklykow@poczta.onet.pl


 
HARMONOGRAM ROZGRYWEK:

Sobota, 1  9 grudnia   2020 r.  

09:00-09:45 Zapisy, potwierdzanie zapisów i inne formalności
09:45-10:00 Odprawa techniczna online

10:00-12:00 Runda I
12:30-14:30 Runda II
15:00-17:00 Runda III
17:30-19:30 Runda IV

Niedziela,   20 grudnia   2020 r.  

10:00-12:00 Runda V
12:30-14:30 Runda VI
15:00-17:00 Runda VII
17:30 Zakończenie turnieju 

 
NAGRODY:

 Książkowe – na pewno dla pierwszej trójki oraz dla zwycięzców grup wiekowych: do 6, do 
8, do 10 i do 14 lat, najlepszej Kobiety i najlepszej Dziewczynki. Dokładna ilość nagród 
zostanie podana przed V rundą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie (w przypadku 

systemu szwajcarskiego w Grupach OPEN) komputerowe. 
 Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Ośrodek 
Kultury w Oławie (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych 
(Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i 
rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach 
promocyjnych Klubu MGLKS Parnas Oława.

 

Serdecznie zapraszamy! 


