
 

 

R e g u l a m i n  

 Pucharu Krynki w Szachach Online 
 

I. ORGANIZATOR 
▪ Klub Szachowy Hetman Krynka 

 

 II. CEL IMPREZY 
▪ Promocja „królewskiej gry”  
▪ Wyłonienie mistrza szachowego w kategorii juniorów do lat 10 i „open” 
▪ Zapełnienie wolnego czasu w trudnym okresie epidemii koronawirusa 

 

III. DATA I MIEJSCE ROZGRYWEK 
▪ 5 maja 2020 r. (wtorek), godz. 16  (turniej do lat 10) i godz. 17:45 (grupa II)  platforma 

internetowa lichess.org 
▪ 6- 9 maja: faza pucharowa rozgrywek(godziny do ustalenia) 

 

IV. SYSTEM ROZRYWEK 
▪ Zawodnicy będą rozgrywać partie przez 2 godziny (grupa II) i 1 godz. 40 min.(grupa 

do lat 10), z tempem 5 min+ 5s., kojarzenie par automatyczne, zgodne z 
mechanizmem stosowanym na platformie internetowej lichess.  

▪ W pierwszym etapie przewidywane jest utworzenie dwóch turniejów. Do pierwszego 
zaliczone zostaną dzieci do lat 10, do drugiego- pozostali zawodnicy.  

▪ Drugi etap odbędzie się na zasadzie pucharowej(przegrany odpada). Z obu grup 
wyłonionych zostanie ośmiu szachistów. Rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały i 

finał. W ćwierćfinale zawodnicy stoczą ze sobą dwie partie, w półfinale cztery, a w 
meczu o 3 miejsce i finale- 8, tempo gry to 3 min.+ 2 s.. Jeżeli pojedynek zakończy się 
remisem, przewiduje się dwurundową dogrywkę (aż do uzyskania wyniku 
rezultatywnego) 

 
Drabinka fazy pucharowej(cyfry oznaczają miejsce zdobyte w pierwszym etapie 
turnieju): 
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VI. ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO W TURNIEJU 
▪ Prawo do gry mają wszyscy miłośnicy szachów  
▪ Warunkiem uczestnictwa jest: 

- założenie bezpłatnego konta w serwisie lichess.org 
- wejście do pokoju turniejowego: https://lichess.org/tournament/KHE0L2lS (grupa 
do lat 10); https://lichess.org/tournament/KygHGcHo (grupa II)  
hasło: szachkoronie 
- przedstawienie się na ogólnym forum (imię, nazwisko, wiek, nazwa klubu lub 
szkoły, którą się reprezentuje) 

 

VII. NAGRODY 
▪ I miejsce- Puchar + nagroda rzeczowa, II i III miejsce w obu turniejach – medale + 

nagrody rzeczowe 

 

VIII. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
▪ Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego 

Regulaminu. 
▪ Z wybranych pojedynków fazy pucharowej turniejów przewiduje się 

zorganizowanie relacji internetowej z komentarzem na żywo 
▪ Nagrody zostaną dostarczone po ustąpieniu obostrzeń związanych ze stanem 

epidemii na jednym z turniejów szachowych. Możliwy będzie również odbiór 
osobisty w siedzibie klubu szachowego lub, w wyjątkowych przypadkach, za 
pośrednictwem poczty 

▪ W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: 
konszcz28@gmail.com 

https://lichess.org/tournament/KHE0L2lS
https://lichess.org/tournament/KygHGcHo

