
Regulamin 
V  Szachowego Turnieju  „100 rocznicy Bitwy Warszawskiej w 1920 roku” z okazji  dwudniowej bitwy 
pod Kolnem (24 i 25.08.1920 r), w wyniku której 4 armia bolszewicka wraz z pozostałością III Korpusu 
Konnego  Gay-chana przeszły granicę polsko-niemiecką. 
 
1. Cel. Celem jest:  
-oddanie hołdu naszym przodkom za trud obrony Polski i Europy przed zalewem bolszewizmu 
-szerzenie patriotyzmu  wśród społeczeństwa polskiego 
- promocja szachów 
2. Organizatorzy: 
-Kapituła Kultury Szachowej 
-Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” 
- Akademia Szachowa Marka Niedźwieckiego 
3. Terminarz  i miejsce. Turniej odbędzie  się w czwartek w dniu 20.08.2020 r. Początek o  godzinie 
19:00. Do turnieju można się dołączyć w począwszy od godziny 18:00. 
Turniej odbędzie się na portalu  www.lichess.org. Aby zagrać należy zarejestrować się na tym portalu 
i uzyskać członkostwo  w Akademii Szachowej Marka Niedźwieckiego 
https://lichess.org/team/akademia-szachowa-marka-niedzwieckiego  
Link do turnieju będzie widoczny na stronie klubu  
https://lichess.org/team/akademia-szachowa-marka-niedzwieckiego  
Przed dołączeniem do turnieju należy przesłać potwierdzenie wpłaty wpisowego na adres 
akademia.szachowa.mn@gmail.com  (zawodnicy, którzy już dokonali wpłaty w całym cyklu nie są 
zobowiązani do przesyłania potwierdzeń). 
Członkostwo w Akademii jest bezpłatne. 
4. Tempo gry, system rozgrywek . Każdy turniej będzie rozgrywany system szwajcarskim na 
dystansie 9 rund z tempem  P’5. 
5. Wpisowe: 20 zł od osoby, drugi członek rodziny - 10 zł, pozostali członkowie rodziny gratis  za cały 
cykl (wysokość wpisowego jest ustalona jak powyżej, nawet jeśli zawodnik zgłosi się choćby do 
jednego  turnieju). Zawodnicy z Radomia odbiorą  nagrody osobiście (miejsce i termin  wręczenia 
nagród podamy w terminie późniejszym). Wpisowe uprawnia do gry w  pozostałych turniejach 
Akademii Szachowej Marka Niedźwieckiego rozgrywanych w 2020 r. 
Wpisowe prosimy przekazać na konto UKS „Roszada” 
Konto bankowe: PEKAO SA II O/Radom 02 1240 3259 1111 0010 1286 5311 
Z dopiskiem” Wpisowe na Grand Prix’2020” 
6. Kolejność miejsc i ocena wyników: o kolejności zostaną zakwalifikowane przez algorytmy 
www.lichess.org   jako oszuści będą natychmiast usuwane z klubu, bez możliwości udziału w 
kolejnych turniejach oraz bez prawa zwrotu wpisowego. 
7. Zgłoszenia: w zgłoszeniu należy podać  nick, nazwisko i imię, adres mailowy. Natomiast zdobywcy 
nagród finansowych zobowiązani są do podania numeru konta bankowego w celu ich przekazania. 
8. Dane kontaktowe: 
akademia.szachowa.mn@gmail.com  Tel. 507-434-079 
9. Nagrody: Za zajęcie I miejsca nagroda finansowa w wysokości 100 zł. 2 nagrody finansowe  będą 
rozlosowane spośród pozostałych szachistów w wysokości  50 zł. Losowanie i wręczenie nagród 
odbędzie się przed pomnikiem Legionisty w Radomiu przy ul. Rynek w terminie późniejszym, który 
osobom zainteresowanym podamy po zakończeniu turnieju. 
10. Pozostałe przepisy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów, ich decyzje są 
ostateczne i nie ma od nich odwołania. Osoby, które nie dokonały wpisowego  będą wyłączone z 
podziału nagród możliwości udziału w losowaniu nagród.  Podczas turniejów będzie transmisja na 
kanale na https://www.twitch.tv/pawelarturkowalczyk , którą chętni będą mogli oglądać. 
 
-MK Janusz Domagała www.kominynamiare.pl  
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-Virgo Poligrafia www.virgo.net.pl; 
-Conwex Serwis www.conwex.pl; 
-Biuro Rachunkowe Mirosława Siczek. 
                                                                                                                                 Dyrektor 
                                                                                                              Marek Niedźwiecki 
Radom, dn. 16.08.2020 r. 
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