
Internetowy Puchar Województwa Pomorskiego 

 

ORGANIZATOR 

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy 

TERMIN 

7.06.2020 r. - 1 runda w niedzielę o godzinie 10.00. 

Od godziny 9:00 w dniu turnieju będzie można do niego dołączyć poprzez link zamieszczony na stronie: 

http://www.pwzszach.org.pl/  

PLATFORMA 

www.chess.com należy dołączyć do klubu PWZSzach: 

https://www.chess.com/club/pomorski-wojewodzki-zwiazek-szachowy 

UCZESTNICTWO 

W mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy zewidencjonowani w Centralnym 

Rejestrze Członków PZSzach w województwie pomorskim lub za zgodą Organizatora - seniorzy 

zamieszkali na terenie województwa pomorskiego. Do klubu PWZSzach na platformie chess.com zostaną 

przyjęci zawodnicy, którzy posiadają konto z podanym własnym imieniem i nazwiskiem (nick jest 

dowolny, ale należy uzupełnić rubryki Imię i Nazwisko).  

Ze względu na konieczność weryfikacji prosimy o dołączenie do klubu min. 60 minut przed turniejem. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 

Tempo gry wynosi 10 minut na zawodnika. 

O kolejności miejsc decyduje: 

1. liczba łącznie zdobytych punktów 

2. punkty pomocnicze według algorytmu serwisu chess.com 

3. bezpośredni pojedynek 

4. większa liczba wygranych partii 

5. większa liczba wygranych czarnymi 

Zawodnicy uczestniczący w Internetowym Pucharze Województwa Pomorskiego zobowiązani są 

przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób 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 zawodów za używanie niedozwolonego 

dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii, oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej 

wiadomości. 

 

http://www.pwzszach.org.pl/
http://www.chess.com/
https://www.chess.com/club/pomorski-wojewodzki-zwiazek-szachowy


NAGRODY  

I miejsce - roczny złoty pakiet na chess.com 

II miejsce - trzymiesięczny złoty pakiet na chess.com 

III miejsce - miesięczny złoty pakiet na chess.com 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem, dostępem 

do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane. 

Zgłoszenie do Internetowego Pucharu Województwa Pomorskiego jest traktowane jako akceptacja 

niniejszego komunikatu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Dodatkowych informacji można uzyskać pisząc na maila: pwzszach_liga@op.pl 

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora. 


