
ZAPRASZAMY😊 

 

 

ORGANIZATOR: KS AZS Wratislavia 

 

TERMINY: 

➢ 26.05.2020, godzina 17:00   ➢ 09.06.2020, godzina 17:00 

➢02.06.2020, godzina 17:00    ➢ 16.06.2020, godzina 17:00 

 

PLATFORMA: 

chess.com – należy dołączyć do klubu KS AZS Wratislavia 

(instrukcja dołączenia na 2 stronie komunikatu) 

Drugi turniej II cyklu:  

https://www.chess.com/live#t=1246654 

 

UCZESTNICTWO: 

Turnieje są otwarte dla dzieci do lat 14. Prosimy nowych uczestników (którzy nie brali 

udziału w I cyklu) o przesłanie zgłoszenia na e-mail: piotr.klukiewicz@gmail.com z 

podaniem następujących danych: nick z chess.com, imię i nazwisko oraz data urodzenia. 

Dzięki temu będziemy mieli możliwość wysłania dyplomu. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. 

Tempo gry: 10 min  na zawodnika. 

O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w dalszej kolejności punkty 

pomocnicze wg algorytmu na stronie. 

W ramach turnieju będzie prowadzona osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców do lat 8 

(rocznik 2012 i młodsze), do lat 10 (rocznik 2010 i 2011) i do lat 14 (roczniki 2006-2009). 

 

KLASYFIKACJA GENERALNA: 

Do klasyfikacji liczą się 3 najlepsze wyniki punktowe z 4 turniejów. 

W przypadku równej ilości punktów brane jest pod uwagę wyższe miejsce w ostatnim 

turnieju z cyklu (16.06.2020).  

 

NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ: 

Puchar dla najlepszej dziewczynki i chłopca w każdej grupie wiekowej (do lat 8, 10 i 14).  

6 pucharów oraz dyplomy dla wszystkich dzieci uczestniczących w cyklu zostaną wręczone 

osobiście na pierwszym turnieju z cyklu 4 pór roku KS AZS Wratislavia. Dyplomy za cały 

cykl będą wysyłane również na maila w formacie PDF. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za używanie dopingu elektronicznego, 

po uprzednim sprawdzeniu jego partii. Nie odpowiadamy za problemy techniczne wynikłe z 

użytkowania platformy chess.com. Wyniki turnieju będą generowane przez chess.com. 

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. 
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ZAPRASZAMY😊 

1. Należy założyć konto użytkownika na portalu www.chess.com (zalecamy rozegrać tu 

2 partie z tempem 10 min na zawodnika) 

2. Jak mamy konto na www.chess.com to na stronie głównej klikamy POŁĄCZ,  

następnie  KLUBY: 

 
 

W okienko zaznaczone strzałką należy wpisać KS AZS Wratislavia i zaakceptować 

 

 
 

Przeniesie nas to na stronę Klubu gdzie będzie przycisk dołącz, który należy kliknąć. My 

zatwierdzimy przyjęcie. Prosimy dodatkowo o wysłanie maila piotr.klukiewicz@gmail.com z 

podaniem następujących danych: nick z chess.com, imię i nazwisko oraz data urodzenia. 

Jak już jesteśmy zapisani do Klubu to na 50 min do 5 min przed turniejem należy kliknąć link 

turnieju:  https://www.chess.com/live#t=1191494  i kliknąć dołącz.   

Więcej informacji na tel. Piotr Klukiewicz: 724 232 138. 
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