
Indywidualne Mistrzostwa Uczniów Szkół Dolnego Śląska 
w Szachach Online

Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada Młodzieży
7-10 grudnia 2020 r.

1. Organizator
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu

2.	Warunki	udziału
Turniej zostanie rozegrany online na darmowej platformie szachowej www.lichess.org
Jest możliwość grania na urządzeniach mobilnych po zainstalowaniu aplikacji lichess.
Licealiada Młodzieży SZS-LO– uczniowie szkół ponadpodstawowych ur. w 2001 r. i młodsi
Igrzyska Młodzieży Szkolnej SZS-IMS– uczniowie szkół podstawowych ur. w latach 2006-2007
Igrzyska Dzieci SZS-ID– uczniowie szkół podstawowych ur. w 2008 r. i młodsi

3.	Zgłoszenia
Należy przesłać do 7 grudnia 2020 r. na adres: rafal@siwik.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę szkoły, nazwę użytkownika z 
platformy lichess.org oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Zapisać się do właściwego klubu (SZS-LO, SZS-IMS, SZS-ID) na platformie lichess.org
Zawodnik po weryfikacji będzie przyjmowany do wirtualnego klubu.
Tylko członkowie klubu będą mogli dołączyć do turnieju.

4.	Terminarz
 7 grudnia – Turnieje testowe (5 rund) szczególnie polecane dla osób które jeszcze nie grały na 
platformie lichess.
 8 grudnia - Licealiada Młodzieży, klub SZS-LM
 9 grudnia - Igrzyska Młodzieży Szkolnej, klub SZS-IMS
 10 grudnia - Igrzyska Dzieci, klub SZS-ID
każdy Turniej rozpocznie się o godz. 17:00 i będzie trwał około 3 godz.

5.	System	rozgrywek
Zawody odbędą się w osobnych grupach dla chłopców i dziewcząt.
System szwajcarski na dystansie 9 rund, 
Tempo gry 5 min na partię + 3 sek. na posunięcie.
Po zakończonej rundzie będą 2 min przerwy.
Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po weryfikacji partii.



6.	Zasady	rozgrywania	turniejów
W turnieju obowiązuje zasada FAIR PLAY.
ZABRONIONE JEST KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNEJ POMOCY W CELU WYKONANIA LEP-
SZEGO POSUNIĘCIA LUB UZYSKANIA PRZEWAGI NAD PRZECIWNIKIEM.
Partie osób podejrzanych o korzystanie z pomocy zostaną przesłane do analizy.W przypadku 
pozytywnego werdyktu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, z powiadomieniem szkoły.

7.	Punktacja
O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, następnie punktacja Bergera.

8.	Inne	sprawy	organizacyjne
– zawodnik, który odda walkowera zostaje automatycznie wycofany z turnieju, ale później może 

do niego powrócić.
– turnieje sędziuje i prowadzi IA Rafał Siwik. Kontakt w sprawach technicznych tel. 783333900, 

rafal@siwik.pl
– udział w turnieju jest bezpłatny
– dla najlepszych zawodników przewidziane są nagrody.
– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian komunikacie.

9.	Dane	osobowe
a. administratorem danych jest Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK we Wrocławiu; tel: 

71 367 33 15; e-mail: szs@sport.wroclaw.pl,
b. we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługują-

cych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wy-
znaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail j.w.

c. podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji turnieju i publikacji danych 
jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

d. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia udziału w turnieju.
e. celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie turnieju, a w przypadku wyrażenia zgody, 

publikacja danych (imię, nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła, wyniki) w wydaniach papiero-
wych i elektronicznych, w tym internetowych Administratora w celach informacyjnych i pro-
mocyjnych, jak również przekazanie ich do mediów,

f.  odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora 
(m.in. firmy IT, kancelarie prawne, Google, Facebook),

g. dane w zakresie publikacji wyników będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, pozostałe 
zgodnie z kategorią archiwalną akt określoną w dokumentacji Administratora,

h. uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez 
uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu 
do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO.


