
Szachowe Grand Prix Sandomierza – cykl turniejów online 
 
1. Organizator: 
Klub Szachowy GAMBIT  
Tel: 602-770-251 
Partner: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 
ul. Koseły 3a, Tel: 790-780-923 
 
2. Cel rozgrywek  
Popularyzacja szachów wśród młodzieży i dorosłych  
Wyłonienie Mistrza Sandomierza w szachach błyskawicznych.  
 
3. Termin i miejsce  
Grand Prix Sandomierza to cykl jedynastu turniejów przeprowadzonych od października 2020 r. do  
stycznia 2021 r.  w godzinach 17.00 -  20.00 na platformie internetowej chess.com.  
 
 I Turniej   23.10.2020      
II Turniej    30.10.2020          
III Turniej   06.11.2020         
IV Turniej     13.11.2020 
V Turniej   20.11.2020     
VI Turniej    27.11.2020       
VII Turniej   04.12.2020          
VIII Turniej     11.12.2020 
IX Turniej     18.12.2020                     
X Turniej   08.01.2021          
XI Turniej     15.01.2021 
  
4. Warunki uczestnictwa  
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy szachiści seniorzy oraz juniorzy, 
którzy zgłoszą swój udział w dniu zawodów na platformie internetowej chess.com. Rejestracja 
zawodników rozpoczyna się od godziny 16.00. 
 
Procedura rejestracji na platformie chess.com 
1. Wejdź na stronę chess.com 
2. Kliknij w zakładkę po lewej stronie „Sign up” lub „Zarejestruj się” 
3. Wpisz swoje dane rejestracyjne do otwartej zakładki i potwierdź. 
4. Wklej link   https://www.chess.com/club/chess-club-gambit-2/join  i dołącz do naszego klubu. Będziesz na bieżąco 
informowany o wydarzeniach organizowanych przez Klub Szachowy Gambit oraz będziesz miał dostęp do relacji z turniejów z 
możliwością aktywnego komentowania wydarzeń. 
 

Klub szachowy GAMBIT posiada uprawniony dostęp do korzystania z platformy internetowej Chess.com. 

 
 
5. System rozgrywek  
Każdy turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.  
Czas trwania jednej partii 10 minut dla zawodnika   
 
6. Nagrody w turnieju  
Klasyfikacja Generalna: 
I miejsce - Puchar, medal,  dyplom  
II – III miejsce – medal, dyplom  
 
 
 



Wyróżnienia: 
- I-III miejsce w grupach: junior młodszy (zawodnicy z rocznika 2010 i młodsi), juniorzy (zawodnicy z 
rocznika 2002-2011) - medale 
 
Uwaga:  
Nagrody będą do odbioru w MOSiR Sandomierz lub Klub Szachowy Gambit Starachowice. Istniej 
możliwość przesłania kurierem po opłaceniu kosztów przesyłki przez zawodnika. 
Dyplomy będą przesyłane online. 
 
7. Nagrody Grand Prix  
Nagrody: 
Klasyfikacja Generalna: 
- I-III miejsce - puchar, dyplom  
Klasyfikacja junior młodszy: 
- I-III miejsce - puchar, dyplom 
Klasyfikacja juniorów: 
- I-III miejsce - puchar, dyplom 
 
Nagrody rzeczowe 
I miejsce w klasyfikacji generalnej – Nagroda rzeczowa o wartości 200 zł – bon upominkowy 
I miejsce klasyfikacja juniorów  - Nagroda rzeczowa o wartości 150* – bon upominkowy 
I miejsce klasyfikacja juniorów młodszych - Nagroda rzeczowa o wartości 100 zł* – bon 
upominkowy 
* - wyższa nagroda przeznaczana jest dla juniora, który zdobył wyższą lokatę 
Nagrody nie są łączone 
 
8. Punktacja Grand Prix  
Wyniki każdego turnieju przelicza się na punkty GP według następującego wzoru:  
GP = OM + ZP   
OM -  to miejsce liczone od dołu tabeli  
ZP -  to liczba zdobytych punktów razy 10  
 
Zawodnik wybiera 8 najlepszych wyników z pośród 11 uzyskanych rezultatów. 
  
9. Klasyfikacja Grand Prix  
 O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejności:  
  - suma wszystkich punktów GP  
  - suma trzech najlepszych wyników punktowych w GP    
 

10. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na: 
·       utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów, 
·       korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz 

przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do 
korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, 
audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem, 

·       przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w 
turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.  
Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów. 

11. Postanowienia końcowe 
- w sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora 
- kontakt z organizatorem: Klub Szachowy GAMBIT  Tel: 602-770-251 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLIMUKS Gambit z siedzibą w Starachowicach. 
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: starachowice.szachy@interia.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora 27-200 Starachowice ul. Stanisława Moniuszki 117. 
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu 
przeprowadzenia zorganizowanych zajęć. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty, z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
6. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres rozgrywek sportowych. 
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, 
następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem 
przetwarzanie danych. 
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

Administratorem danych osobowych jest KLIMUKS Gambit z siedzibą w Starachowicach. Klub Szachowy Gambit 
posiada umowę powierzenia danych osobowych z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sandomierzu w 
zakresie przekazania danych laureatów turniejów na potrzeby wręczenia nagród przez MOSiR. 

 


