
 

 

ZINZINO Internetowe Mistrzostwa Polski w szachach 

4 kwietnia 2020 r. 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

1. Organizatorzy i Partnerzy 

Polski Związek Szachowy 

Stowarzyszenie im. Ferdynanda Dziedzica 

ZINZINO 

Chess.com 

 

2. Termin Mistrzostw 

 

4.04.2020, godzina 18:00.  

 

3. Warunki uczestnictwa 

 

W Mistrzostwach udział wziąć mogą wyłącznie zawodnicy polscy (obywatelstwo polskie lub 

POL na liście rankingowej FIDE), którzy: 

- posiadają konto na platformie chess.com z podanym własnym imieniem i nazwiskiem  

(nick jest dowolny, należy uzupełnić rubryki Imię i Nazwisko) 

- zgłoszą akces do przystąpienia do klubu PZSzach na platformie Chess.com (klub jest 

utworzony tylko w celu organizacji niniejszego turnieju), 

- zapłacą wpisowe wg punktu 5. 

- w godz. 17:00 – 17:59 zapiszą się do turnieju 

 

4. System rozgrywek 

 

13 rund systemem szwajcarskim, tempo gry 5 minut na partię. 

 

http://chess.com/?ref_id=73621872
https://www.chess.com/settings
https://www.chess.com/club/pzszach?ref_id=73621872
https://www.chess.com/live#t=1173898?ref_id=73621872


 

 

5. Zgłoszenia 

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie zgłoszenia oraz opłaty wpisowego w 

wysokości 20 zł do 4 kwietnia, godz. 16:00. 

Arcymistrzowie i Arcymistrzynie są zwolnieni z wpisowego 

Opłaty należy dokonać w serwisie www.chessmanager.com – płatność przez Przelewy24 jest 

dostępna bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W rubryce „Nazwisko, 

imię” lub „dodatkowa wiadomość” należy podać nazwę użytkownika na platformie 

chess.com 

Wpłaty są rejestrowane automatycznie. Po zweryfikowaniu wpłaty organizator przyjmie akces 

zawodnika do dołączenia w klubie PZSzach na platformie chess.com 

 

6. Nagrody 

 

I – 1.500 zł + pakiet ZINZINO o wartości 1400 zł 

II – 1000 zł + pakiet ZINZINO o wartości 1400 zł 

III – 700 zł + pakiet ZINZINO o wartości 1400 zł 

IV – 500 zł 

V – 400 zł 

VI – 300 zł 

VII – 250 zł 

VIII – 200 zł 

IX – 100 zł 

X – 50 zł 

 

Organizator przewiduje dodatkowe nagrody jako Konta Premium na Chess.com 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji prawidłowości danych osobowych 

nagrodzonego zawodnika.  

 

7. Postanowienia końcowe 

Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach zobowiązani są przestrzegania zasad fair-play  

i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych. 

Ostateczne wyniki zostaną podane do 6.04.2020 po weryfikacji Anty-Cheatingowej.  

Decyzja komisji Anty-Cheatingowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Wszelkie reklamacje związane z problemami technicznymi nie będą uwzględniane.  

Uczestnictwo w Mistrzostwach jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu 

Organizacyjnego. 

Ostateczna interpretacja i prawo do zmiany niniejszego komunikatu należy do Organizatora. 

Więcej informacji udziela: 

Maciej Cybulski 
Wiceprezes PZSzach ds. Marketingu i Promocji 
Tel. +48 889 539 628 
e-mail: m.cybulski@pzszach.pl  

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5653558135357440/signup
mailto:m.cybulski@pzszach.pl

