
REGULAMIN 
 

Internetowy Puchar Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych w Szachach 
 
 

TERMINY 

• 26.04.2020 r. (niedziela) 1. Pomorski Szachowy Turniej Online SP 

• 03.05.2020 r. (niedziela) 2. Pomorski Szachowy Turniej Online SP 

• 10.05.2020 r. (niedziela) 3. Pomorski Szachowy Turniej Online SP 

PLATFORMA 

chess.com należy dołączyć do klubu Internetowy Puchar Województwa Szkół 

https://www.chess.com/club/internetowy-puchar-wojewodztwa-pomorskiego-szkol 

UCZESTNICTWO 

• Uczniowie szkół podstawowych województwa pomorskiego 

• Do klubu Internetowy Puchar Województwa Szkół na platformie chess.com zostaną 

przyjęci uczniowie na podstawie wcześniejszych zgłoszeń mailowych. 

• Ze  względu  na  konieczność  weryfikacji  prosimy  o  dołączenie  do  klubu   do soboty  

25 kwietnia 2020 r.  do godziny 20:00. 

  

SYSTEM ROZGRYWEK 

• 7 rund systemem szwajcarskim, tempo gry 15 minut na zawodnika 

• Od godziny 9:00 w dniu turnieju będzie można do niego dołączyć poprzez 

przesłany wcześniej link. 

• Rozpoczęcie turniejów o godzinie 10.00. 

• Puchar obejmuje możliwość zdobycia punktacji w każdej z trzech edycji Turnieju. 

Punktacja sumuje się.  

• Uczestnicy zdobywają punkty w klasyfikacji indywidualnej (w klasyfikacji 0-III,  

IV-VIII), a najlepsze wyniki 5 uczniów ze szkoły liczone będą w klasyfikacji 

drużynowej. 

• O kolejności miejsc w klasyfikacji indywidualnej końcowej Pucharu decyduje: 

1. liczba łącznie zdobytych punktów 

2. punkty pomocnicze według algorytmu serwisu Chess.com 

3. większa liczba wygranych partii 

4. większa liczba wygranych czarnymi. 

• O kolejności miejsc w klasyfikacji szkół decyduje liczba zdobytych punktów,  

a przy równej ilości- wyższe miejsce najlepszego zawodnika z drużyny. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Zawodnicy uczestniczący w Internetowym Pucharze Województwa Pomorskiego Szkół 

Podstawowych zobowiązani są przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób 

http://www.chess.com/
https://www.chess.com/club/internetowy-puchar-wojewodztwa-pomorskiego-szkol


trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie 

rozgrywanych partii. 

• Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty - Cheatingowej. 

Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za 

używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii, oraz ma prawo 

do podania tego faktu do publicznej  wiadomości. 

• Ostateczna interpretacja komunikatu i regulaminu należy do organizatora. 

• Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym 

sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą 

uwzględniane. 

• Uczestnictwo w Internetowym Pucharze Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych 

jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu Organizacyjnego i Regulaminu. 


