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Komunikat 

XXIX Turnieju Szachowego 
„Dni Leszna” 

 
 
  1. Organizator: 

Miasto Leszno 
Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy „Wieniawa” Leszno 

 
  2. Cel rozgrywek: 
       Uświetnienie obchodów Dni Leszna 

Popularyzacja szachów w Lesznie 
Integracja środowiska szachowego 

 
  3. Termin i miejsce rozgrywek: 

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
30 maja 2021 r. (niedziela), rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00 
ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno 

 
  4. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia na stronie ChessManager: 
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5686879976423424 

 W dniu turnieju na sali gry w godz. 9:00 – 9:45 
Ilość miejsc ograniczona (100 uczestników) – decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe zwiększenie 
ilości uczestników w przypadku poprawiającej się sytuacji emidemicznej i po uprzednim 
potwierdzeniu u organizatora. 
 
Informacje pod numerem telefonu: 697 464 282 
lub mailowo: wieniawaleszno@gmail.com 
 

  5. System rozgrywek: 
- turniej “open” zgłoszony do FIDE 
- system szwajcarski 
- tempo gry 10 minut na partię/zawodnika + 4 sekundy na ruch 
- 9 rund 
- obowiązują przepisy gry szybkiej 
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  6. Uczestnictwo: 
W turnieju uczestniczyć mogą wszyscy którzy opłacą wpisowe.  
Zawodnicy zagraniczni zobowiązani są posiadać ID FIDE, a zawodnicy polscy bez ID-CR lub bez 
ID-FIDE muszą wypełnić formularz rejestracji zawodnika: 
http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf 
Uwaga!! Zawodnicy, którzy dokonają potwierdzenia udziału po godz. 9:45, będą mogli 
uczestniczyć w turnieju od 2 rundy. 

 
  7. Wpisowe: 

Seniorzy – 40 zł 
Juniorzy i Kobiety – 35 zł 
Dla zawodników MMKS Wieniawa Leszno zniżka o 5 zł 

 
Płatne na konto klubu do 27.05.2021 r. 
Po tym terminie wpisowe wzrasta o 5 zł i będzie przyjmowane w dniu turnieju  
u Organizatora na sali gry.  
 
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy „WIENIAWA” Sekcja Szachowa 
ul. Rejtana 31/6, 64-100 Leszno 
Nr konta: 16 1600 1462 1828 6051 0000 0001 
W tytule przelewu należy podać „Dni Leszna – imię i nazwisko” 
 
Zwycięzcy poprzednich turniejów z okazji „Dni Leszna” i GM zwolnieni są z opłacenia 
wpisowego. 

 
  8. Kolejność miejsc: 

Według zdobytych punktów. 
Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja pomocnicza: 
a) Buchholz Cut-1, b) pełny Buchholz, c) progress, d) liczba zwycięstw, e) bezpośredni wynik 
partii 

 
   9. Nagrody: 

Gwarantowana wysokość nagród finansowych:  
I miejsce – 1200 zł 
II miejsce – 800 zł 
III miejsce – 600 zł 
IV miejsce – 400 zł 
V miejsce – 200 zł 
Najlepsza kobieta – 200 zł 
Najlepszy senior 50+ – 100 zł 
Elo do 1600 – 100 zł 
Elo do 1800 – 100 zł 
Elo do 2000 – 100 zł 
Najlepszy junior – 100 zł 
Najlepsza juniorka – 100 zł 
Najlepszy zawodnik MMKS Wieniawa – 100 zł 
Najlepszy junior MMKS Wieniawa – 100 zł 
Najlepsza juniorka MMKS Wieniawa – 100 zł 
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10. Uwagi końcowe: 

 Podczas turnieju dostępne będą dla zawodników i opiekunów napoje (kawa, herbata) i drobny 
poczęstunek. 

 Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu 
Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora i sędziego głównego w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą  
o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników zgodnie  
z RODO jest MMKS Wieniawa w Lesznie. 

 Dane osobowe będą wykorzystywane do tworzenia listy startowej. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 

audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów 
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach 
informacyjnych i promocyjnych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo (z przyczyn technicznych) do zmiany miejsca i terminu 
rozgrywek. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej wieniawaleszno.pl  

 Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt. 
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci poza salą gry. 

Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Za ewentualne szkody 
materialne wyrządzone przez dziecko na terenie placówki, w której odbywa się turniej 
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.  

 W kwestiach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
 Na sali gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.  
 Obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku Szachowego i przepisy gry FIDE. 
 Zawodników obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas turnieju 
 Nagrody odbierają zawodnicy osobiście na zakończeniu turnieju. Nagrody nieodebrane na 

zakończeniu turnieju przechodzą na rzecz organizatora. 
 Nagrody w turnieju nie łączą się. 
 Lista zgłoszonych zawodników będzie na bieżąco uzupełniana na stronie: 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5686879976423424 
Opłacenie wpisowego będzie systematycznie potwierdzane w Uwagach na liście startowej. 

 Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku braku zgłoszenia do organizatora o 
rezygnacji z udziału w turnieju. 

 Zgodnie z wymogami sanitarnymi turniej odbędzie się bez udziału publiczności. 
 W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem Covid-19 prosimy o wypełnienie 

oświadczenia COVID (w załączniku) i dostarczenie go do biura zawodów. Wszyscy uczestnicy 
biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

 Obowiązują aktualne obostrzenia sanitarne opublikowane przez PZSzach oraz władze 
państwowe. 
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11. Zwycięzcami poprzednich turniejów zostali: 
 

I Turniej - Murawski Eugeniusz I WSM Krotoszyn 
II Turniej - Pieniążek Artur IM Chrobry Głogów 
III Turniej - Kubień Jerzy FM Niezrzeszony Wrocław 
IV Turniej - Grobelny Alojzy K MZLKS Raszków 
V Turniej - Pieniążek Artur IM Chrobry Głogów 
VI Turniej - Pieniążek Artur IM Chrobry Głogów 
VII Turniej - Janocha Wiesław FM Miedź Legnica 
VIII Turniej - Wójtowicz Adam I++ MMKS Wieniawa Leszno 
IX Turniej - Pieniążek Artur IM Chrobry Głogów 
X Turniej - Żeberski Jakub M Polonia Wrocław 
XI Turniej - Steczek Marcin FM Tęcza Turek 
XII Turniej - Butkiewicz Łukasz I++ MKS MDK Wrocław 
XIII Turniej - nie odbył się    
XIV Turniej - Włodarczyk Oskar K OTSz Ostrów Wlkp. 
XV Turniej - Polishchug Oleg K Lwów Ukraina 
XVI Turniej - Tomczak Jacek IM Pocztowiec Poznań 
XVII Turniej - Oliwa Marek M nz Sulechów 
XVIII Turniej - Steczek Marcin FM TS-R Hetman Konin 
XIX Turniej - Tomczak Jacek IM Pocztowiec Poznań 
XX Turniej - Cyborowski Łukasz GM LKS Wrzos Międzyborów 
XXI Turniej - Steczek Marcin FM TS-R Hetman Konin 
XXII Turniej - Plichta Kamil FM SzUKS Gostmat Gostynin 
XXIII Turniej - Kocheev Aleksandr IM Białoruś  
XXIV Turniej - Orzech Dominik IM Odrodzenie Kożuchów 
XXV Turniej - Tomczak Mikołaj FM MMKS Wieniawa Leszno 
XXVI Turniej - Goluch Piotr FM WKS Kopernik 
XXVII Turniej - Stachowiak Kamil IM KSz Polonia Wrocław 
XXVIII Turniej - nie odbył się    
XXIX Turniej - ???    

 
 

Serdecznie zapraszamy na turniej do Leszna 
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OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM 
WIRUSEM COVID-19 

 
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy: 

 obecnie nie występują u mnie ani u moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich 
14 dni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, bóle mięśni, bóle gardła; 

 nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym; 
 w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub z osobą podejrzaną 

o zakażenie COVID-19 bądź z osobą pozostającą na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym. 

Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 
wirusem COVID-19. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie trwania 
mistrzostw lub w okresie bezpośrednio po wydarzeniu pojawiły się zmiany w stanie mojego 
zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19. 

 
 
 
 ...................................................... ……………………. 

Imię i nazwisko zawodnika Data 
 
 
 ......................................................   

Podpis rodzica (opiekuna) 

 


