
II Mistrzostwa Polski Branży Finansowej w Szachach
pod patronatem Radosława Jedynaka

Prezesa Polskiego Związku Szachowego

REGULAMIN

1. Organizator.
Centrum Szachowe Sp. z o. o. Partnerem wydarzenia jest InterRisk Towarzystwo

Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

2. Cel turnieju.
Wyłonienie indywidualnego i drużynowego Mistrza Polski branży finansowej, integracja

środowiska branżowego i popularyzacja gry w szachy.

Całość wpływów z wpisowego będzie przeznaczona na zakup sprzętu szachowego dla szkół.

3. Termin i miejsce.
Turniej szachów błyskawicznych: 30 września 2022 r. godzina 17:00

Turniej szachów szybkich: 1 października 2022 r. godzina 10:30

Miejsce: siedziba firmy InterRisk w Warszawie, ul. Noakowskiego 22

4. Uczestnictwo.

Do udziału uprawnieni są wszyscy pracownicy, również byli, współpracownicy i

właściciele instytucji finansowych działających w Polsce, w tym: banków, towarzystw

ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, brokerów finansowych, instytucji

państwowych i innych firm wspomagających rynek usług finansowych.

Każda instytucja może zgłosić dowolną liczbę uczestników, ale do klasyfikacji

drużynowej będą liczone tylko wyniki 4 najlepszych zawodników turnieju głównego.

Uprawnienia do uczestnictwa weryfikuje Organizator po wysłaniu formularza

zgłoszeniowego zawierającego dane instytucji zawodnika.

Organizator może dopuścić do gry w turniejach w drodze wyjątku również osoby spoza

wyżej wymienionych grup, ale nie będą one brane pod uwagę w klasyfikacji medalowej.



Rapid Blitz

Uczestnicy tylko pełnoletni
pracownicy instytucji

finansowych

tylko pełnoletni
pracownicy instytucji

finansowych

Wpisowe 120 zł 60 zł

Zgłoszenia w serwisach turniejowych chessmanager.com lub na adres e-mail:

beataandrejczuk@gmail.com. Wpłaty wpisowego na konto Centrum Szachowego Sp. z o.o.

o numerze 57 1140 2004 0000 3402 8260 7768 z tytułem przelewu ‘Wpisowe MP-imię i

nazwisko’ w terminie do 23 września 2021 r. Po tym terminie zawodnicy, którzy nie wpłacą

wpisowego będą wykreśleni z listy startowej.

5. System rozgrywek i tempo gry.
7 rund (szachy szybkie) i 11 rund (szachy błyskawiczne), system szwajcarski

Rapid Blitz

10 minut na zawodnika + 2
sekundy na każde posunięcie

3 minuty na zawodnika + 2
sekundy na każde posunięcie

6. Harmonogram.

Piątek, 30 września (turniej blitza)

Potwierdzanie zgłoszeń 1630 - 1700

Odprawa techniczna i otwarcie turnieju 1700

rundy I-IX 1730

Sobota, 1 października (turniej szachów szybkich)

Odprawa techniczna i otwarcie turnieju 1030

rundy I-IV 1100

przerwa i poczęstunek 1330

rundy V-VII 1500

Zakończenie turnieju i rozdanie nagród 1600

http://chessarbiter.com/
mailto:beataandrejczuk@gmail.com


6. Klasyfikacja końcowa
Klasyfikacja końcowa jest prowadzona w następujących kategoriach:

- Indywidualnej Turnieju Szachów Błyskawicznych
- Indywidualnej kobiet Turnieju Szachów Błyskawicznych
- Indywidualnej Turnieju Szachów Szybkich
- Indywidualnej kobiet Turnieju Szachów Szybkich
- Drużynowej Turnieju Głównego (suma punktów 4 najlepszych zawodników)

7. Nagrody
W każdym turnieju medale i upominki za miejsca I-III. Puchar i tytuł mistrza Polski branży
finansowej w szachach szybkich i błyskawicznych dla zwycięzców klasyfikacji generalnych i
drużynowej.
8. Przepisy gry.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i postawa fair play.

Punktacja pomocnicza:
- Buchholz Cut-1
- Buchholz
- liczba zwycięstw
- Sonneborn-Berger

W klasyfikacji drużynowej, w przypadku równej sumy punktów zawodników o zajętym
miejscu decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika z drużyny.

9. Postanowienia końcowe.
O wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z
organizatorem. Prawo interpretacji regulaminu należy do Organizatora.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie
z RODO.
Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i/lub
filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia. Za zdolność
do gry oraz stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają
się na koszt własny. Zawodnicy zobowiązani są zachować szczególne zasady
bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych obostrzeń
wprowadzonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV2. Udział w zawodach jest równoznaczny z
akceptacją regulaminu zawodów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz wizerunku uczestników przez organizatorów w celach związanych z
przeprowadzeniem turnieju i promocją zawodów (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych, Dz. U. 2018 Poz. 1000).


