
KOMUNIKAT TURNIEJU SZACHOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 14 

ZIELONY MAT 
w ramach Grand Prix Fundacji Mistrzostwa Szachowego 

PLATFORMA 

 lichess.org 

ORGANIZATOR 

 Fundacja Mistrzostwa Szachowego – www.fundacjamszach.zgora.pl/ 

 Kierownik cyklu Grand Prix – Zdzisław Krzysztofiak – krzysztofiak.zdz@interia.pl, 
tel. 509 641 130 

UCZESTNICTWO 

 turnieje są otwarte dla wszystkich chętnych mieszkańców województwa lubuskiego 
niezależnie od wieku i płci, nie ma wpisowego 

 trzeba dołączyć do klubu www.lichess.org/team/fundacja-mistrzostwa-szachowego 

 start każdego turnieju następuje o godzinie 18.00 (przed każdym turniejem trzeba się 
zalogować i przy użyciu przycisku „DOŁĄCZ” dopisać się do turnieju) 

 oprócz zgłoszenia w serwisie nowi zawodnicy powinni podać Kierownikowi e-mailowo 
(krzysztofiak.zdz@interia.pl) lub telefonicznie (509 641 130) następujące dane: NICK 
w lichess.org, imię i nazwisko, klub/miejscowość 

Ponadto w ramach cyklu Grand Prix cztery najbliższe turnieje zaliczane są również do punktacji 
Zielonego Mata, czyli punktują tylko zawodnicy do 14 lat (ur. w 2006 lub młodsi). 

 terminarz tych turniejów: 

 I Turniej Zielonego Mata sobota 30.05.2020 r. – www.lichess.org/tournament/nUSrfElj 

 II Turniej Zielonego Mata niedziela 31.05.2020 r. – www.lichess.org/tournament/QgOS41hc 

 III Turniej Zielonego Mata sobota 06.06.2020 r. – www.lichess.org/tournament/gpxmp2n7 

 IV Turniej Zielonego Mata niedziela 07.06.2020 r. – www.lichess.org/tournament/fVhAaJru 

W każdym turnieju wszyscy grają w jednej grupie, zarówno dorośli jak i juniorzy do lat 14, ale będzie 
prowadzona osobna klasyfikacja dla juniorów do lat 14. 

NAGRODY 

Po zakończeniu cyklu turniejów GRAND PRIX FUNDACJI MISTRZOSTWA SZACHOWEGO 
LICHESS organizator ufunduje co najmniej 6 pucharów w różnych kategoriach. 

Dodatkowo są osobne puchary i medale dla juniorów do lat 14 w ramach Zielonego Mata. 

SYSTEM ROZGRYWEK 

 w każdym turnieju wszyscy grają w jednej grupie, zarówno dorośli jak i juniorzy do lat 14 

 tempo gry: 5 minut + 3 sekundy/posunięcie (w soboty) oraz 3 minuty + 2 sekundy/posunięcie 
(w niedziele) 

 każdy turniej trwa 120 minut w soboty i 90 minut w niedziele 

 o kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w dalszej kolejności punkty 
pomocnicze wg algorytmu na stronie lichess.org 



KLASYFIKACJA GENERALNA w ZIELONYM MACIE i nagrody 

 do klasyfikacji generalnej Zielonego Mata liczą się 2 najlepsze wyniki z tych 4 turniejów 

 Organizator przewiduje 3 puchary dla dzieci i młodzieży do lat 14 oraz medale dla 
każdego juniora do lat 14, który zagra choć w jednym z tych czterech turniejów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 zawodnicy uczestniczący w Grand Prix Fundacji zobowiązani są przestrzegania zasad fair-
play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź 
innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii 

 Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie 
niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii, oraz ma prawo do podania 
tego faktu do publicznej wiadomości 

 zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 
Komunikatu 

 wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym 
sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą 
uwzględniane 

 interpretacja niniejszego Komunikatu należy do Organizatora. Decyzje w trakcie zawodów są 
ostateczne 

 akceptując Komunikat uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez 
organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji 
jego wyników 

 akceptując Regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na 
wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, 
w filmach i wywiadach Organizatora 

 informacje turniejowe będą publikowane na stronie www.fundacjamszach.zgora.pl/ oraz na 
Facebook-u Fundacji Mistrzostwa Szachowego. 


