1. Organizator
• Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu
Współorganizatorzy
• Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie
• Marszałek Województwa Opolskiego
• Ludowy Klub Sportowy Zarzewie w Prudniku
2. Cel
• Wyłonienie najlepszych zawodników Krajowego Zrzeszenia LZS w szachach online.
• Popularyzacja szachów online.
3. Termin
• Turnieje odbędą się w dniu 16.03.2022 r. – rozpoczęcie godz. 18:00 (76 rocznica założenia
pierwszego LZS w Polsce LZS Swornica Czarnowąsy)
4. Sposób przeprowadzenia zawodów
• Zawody zostaną przeprowadzone w niżej wymienionych kategoriach wiekowych – klubach

•
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Turniej

Klub turniejowy

Turniej - open

https://www.chess.com/club/mistrzostwa-krajowego-zrzeszenia-lzs-w-szachach-online-memorial-antoniego-janika

Turniej zostanie przeprowadzony w wymienionym klubie na platformie www.chess.com.
Każdy uczestnik zawodów musi się zarejestrować na powyższej platformie.
Turniej odbędzie się systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund (ostateczna ilość rund
zostanie podana w dniu 14.03.2022 r. uwzględniając ilość zgłoszonych zawodników.
Tempo gry - 3 min + 2 sekundy,
Każda runda rozpoczyna się 5 sekund po zakończeniu ostatniej partii w poprzedniej rundzie.
Nie ma możliwości „zapauzowania" rundy. Jeśli gracz nie jest połączony z „Live Chess” w
momencie startu rundy, otrzymuje 0 punktów za tę rundę.
Platforma chess.com oferuje na bieżąco informację o wynikach w turnieju.
Końcowe wyniki zostaną opublikowane w dniu 17.03.2022 na stronach internetowych
www.lzs.pl , www.wzlzsopole.pl po weryfikacji gry zawodników pod kątem fair play.

5. Zgłoszenia
• Prawo startu w turnieju mają zawodnicy z klubów Zrzeszenia LZS (zawodnicy do lat
12 będą dopuszczeni do zawodów bez przynależności klubowej LZS).
• Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez poniższy formularz publikowany także na stronach
internetowych organizatora: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvjchYluOUBUzOe78T32Ir-

Q3lbqtHjs40ilXJtXQUqETbJw/viewform?usp=sf_link
•
•

Termin zgłoszeń do dnia 12.03.2022 r. do godz. 18:00.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail w dniu 14.03.2022 zostanie wysłany link turniejowy z
instrukcją logowania się do zawodów. Link turniejowy zamieszczony zostanie także na wyżej
wymienionych stronach.

6. Zasady klasyfikacji końcowych
• Klasyfikacja indywidualna – według końcowej tabeli (po weryfikacji wyników).
7. Opłata startowa
• Opłata startowa – 20 zł
• Startowe płatne przelewem w terminie do 12.03.2022 r. na konto:
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu
nr 84 1090 2138 0000 0005 5609 7439
• Do klubu turniejowego zawodnicy zostaną „wpuszczeni” po zweryfikowaniu
uregulowania opłaty startowej.
8. Nagrody
Gwarantowana pula nagród
1 miejsce = 700 zł + Puchar
2 miejsce = 500 zł + Puchar
3 miejsce = 400 zł + Puchar
4 miejsce = 300 zł
5 miejsce = 200 zł
Najlepsza kobieta = 200 zł + Puchar
Najlepszy zawodnik do 18 lat = 150 zł
Najlepszy zawodnik do 16 lat = 150 zł
Najlepszy zawodnik do 14 lat = 150 zł
Najlepszy zawodnik do 12 lat = 150 zł
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Pula nagród może ulec zwiększeniu - ostateczna ich ilość zostanie podana w dniu 14.03.2022 po
zamknięciu listy startowej.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń utworzona zostanie odrębna grupa zawodników do lat 12 z
osobną pulą nagród.
9. Sędziowanie:
• Uwagi do przebiegu turnieju: platforma chess.com eliminuje zawodników korzystających z
niedozwolonego – komputerowego wspomagania. Rozgrywane partie na wysokim procencie
zgodności ruchów z komputerem 97% i więcej będą wnikliwie analizowane przez grupę
ekspercką turnieju pod kątem ewentualnego niedozwolonego wspomagania. Zawodnicy
korzystający z niedozwolonej pomocy zostaną zdyskwalifikowani.
11. Sprawy różne
• Wszelkie zapytania w sprawie turnieju należy kierować do jego administratora na adres
jan.s1@vp.pl
• W przypadku przerwania turnieju z przyczyn technicznych leżących po stronie chess.com
zawody zostaną powtórzone. Zawodnicy otrzymają informację o nowym terminie turnieju wraz z
„linkiem” turniejowym.

