
R E G U L A M I N  

KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ 

Sezon 2021/2022 
 

 

1. Organizatorem rozgrywek i miejscem jest Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, 

ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze. Sezon Ligowy będzie się składał z ośmiu niezależnych turniejów 

rozgrywanych raz w miesiącu, od września do maja za wyjątkiem miesiąca, w którym przewidziane są ferie 

zimowe dla województwa lubelskiego. Rozpoczęcie zawodów każdorazowo o godz. 16.00. Terminy 

poszczególnych turniejów będą podawane na bieżąco na stronie internetowej GBiDK w Karczmiskach 

http://gbidk-karczmiska.pl/ oraz na Facebooku. 

2. Cele rozgrywek: 

 popularyzacja szachów w środowisku; 

 stworzenie możliwości rywalizacji sportowej; 

 integracja międzypokoleniowa. 

3. W zawodach ma prawo startu każda osoba umiejąca grać w szachy bez względu na wiek. Do rozgrywek 

można dołączyć w dowolnym turnieju. 

4. System rozgrywek: 

 5 rund systemem szwajcarskim 

 tempo – 15 minut na zawodnika. 

5. Punktacja Ligowa za poszczególne miejsca w turnieju: 

I – 15 pkt. 

II – 12 pkt. 

III – 10 pkt. 

IV – 8 pkt. 

V – 6 pkt. 

VI – 5 pkt. 

VII – 4 pkt. 

VIII – 3 pkt. 

IX – 2 pkt. 

X – 1 pkt. 

O kolejności miejsca w klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów ze wszystkich turniejów. 

W przypadku równej ilości punktów – suma wyższych miejsc. 

6. Podział na kategorie: 

OPEN 

KOBIETY 

JUNIORZY do lat 16 (rocznik 2006 i młodsi). 

Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii. 

7. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

8. Nagrody, puchary, dyplomy (minimum pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach) będą 

przyznawane na zakończenie sezonu Ligowego. 

9. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

10. Uwagi końcowe: 

Obowiązują aktualne przepisy szachowe oraz rywalizacja w duchu Fair Play. Wzięcie udziału w turnieju 

jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

i wizerunku przez Organizatora w celu promocji szachów i Organizatora. 

O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Sędzia główny w porozumieniu 

z Organizatorem. 

 

 

 

http://gbidk-karczmiska.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNA BIBLIOTEKA I DOM KULTURY W KARCZMISKACH, 

ul. Centralna 6, 24-310 Karczmiska Pierwsze. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do publikacji wizerunku uczestnika turnieju. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 

rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość udziału 

uczestnika w turnieju organizowanym przez GBiDK w Karczmiskach. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych. 

 


