
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

                               
REGULAMIN 

TURNIEJÓW POWIATOWYCH I TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO 

w ramach projektu „MAŁOPOLSCY MISTRZOWIE W SZACHACH” 

 

1. Turnieje mają charakter drużynowy.  

W skład drużyny wchodzą uczniowie szkół podstawowych (reprezentujących jedną jednostkę) w składzie: na 

szachownicach 1-3 trzech chłopców i na szachownicy 4 - dziewczyna. Dziewczęta mogą grać na szachownicach 

chłopców, chłopiec nie może grać na szachownicy 4.  

Kolejność zgłoszeń na szachownicach nie może ulec zmianie w czasie trwania turnieju. Nie można również wprowadzać 

zawodników rezerwowych. Drużyna może być dopuszczona do gry, jeżeli w jej składzie jest przynajmniej troje 

zawodników. Brak w drużynie chłopca oznacza walkower na 3 szachownicy, zaś brak dziewczyny walkower na 4. 

2. Poszczególni zawodnicy nie mogą posiadać III lub wyższej kategorii szachowej oraz rankingu FIDE obowiązującego na 

dzień rozgrywania turniejów. 

3. W turniejach powiatowych mogą występować drużyny szkolne z terenu danego powiatu w liczbie określonej w 

oddzielnym komunikacie, jednakże do turnieju wojewódzkiego może się zakwalifikować tylko jedna drużyna z danej 

szkoły. 

4. System rozgrywek jest uzależniony od ilości drużyn. Decyduje o tym sędzia zawodów w porozumieniu z bezpośrednim 

organizatorem. 

5. Tempo gry ustanawia sędzia zawodów w porozumieniu z organizatorem. Dopuszczalne są następujące tempa gry: P’10, 

P’15, P;20 minut na partię dla każdego z zawodników. 

6. Do turnieju wojewódzkiego awansuje jedna drużyna z każdego powiatu oraz dodatkowo druga, jeżeli liczba biorących 

drużyn wynosi 11-15, trzecia, jeśli liczba biorących drużyn wynosi 16-20, czwarta powyżej 21 drużyn. Przy awansie 

należy zachować warunek z punktu nr 3.  

Koordynator projektu może udzielić aktywnym szkołom (zajęcia + turniej) dzikiej karty. 

7. Poszczególne drużyny ubezpieczają się i dojeżdżają na zawody we własnym zakresie. 

8. Na sali gry musi być: logo MZSzach, logo Województwa Małopolskiego, nazwa turnieju oraz wzmianka o ochronie 

danych osobowych o treści, jak poniżej. 

9. W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z koordynatorem projektu - Kamilą Kałużną - 693046440       

 

 

RODO 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w zawodach „AMATORSKA LIGA 

DZIECIĘCA” 

 w ramach projektu „MAŁOPOLSY MISTRZOWIE W SZACHACH”. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzane są dane osobowe (zwane dalej jako: 

„Dane”).  

Administratorem Danych jest MZSzach, z którym można się skontaktować wyszukując adres w Internecie. 

Przetwarzanie Danych jest zgodne z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w 

celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji zawodów, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i 

sprawozdawczych. 

Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, którą organizuje MZSzach: gra, kibicowanie i przebywanie w miejscu gry oznacza zgodę 

na przetwarzanie Danych w celach określonych powyżej.  

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy w związku z działalnością programu grantowego lub 

organizacjom nadrzędnym tj.: Starostwo Powiatowe, Województwo Małopolskie,  PZSzach. 

Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez MZSzach do zarządzania nimi, obsługujące konkretny projekt grantowy i 

wykonujące pracę w organizacjach nadrzędnych. 

 


