
Mecz Polska - Niemcy branży TSL

1. Mecz odbywa się w ramach bonabanco Chess Festival
Oficjalna strona Festiwalu: [link]

2. Organizator
2.1. Firma Transcards.eu Sp. z o.o. działająca pod marką bonabanco [link], Waldemar

Wysowski kontakt: wwysowski@transcards.eu
2.2. koordynator Kacper Polok kontakt: kacper.polok@gmail.com

3. Termin:
3.1. Sobota 12 czerwca, o godzinie 18:00, na platformie chess.com

4. Formuła turnieju
4.1. Mecz rozgrywany jest w formie turnieju indywidualnego, a na wynik

drużynowy składają się wyniki poszczególnych zawodników.
4.2. System szwajcarski na dystansie 9 rund
4.3. Tempo gry: 5 minut na partię + 2 sekundy na posunięcie
4.4. punktacja:

1 miejsce: 10 punktów
2 miejsce: 8 punktów
3 miejsce: 7 punktów
4 miejsce: 6 punktów
5 miejsce: 5 punktów
6 miejsce: 4 punkty
7 miejsce: 3 punkty
8 miejsce: 2 punkty
9, 10 miejsce: 1 punkt
suma punktów do zdobycia: 47

5. Uprawnienia do gry:
1.1. W meczu mogą wziąć udział właściciele i pracownicy firm z branży TSL, ich

najbliższe rodziny (małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki,
rodzeństwo), studenci, uczniowie i pracownicy szkół i uczelni o profilach
logistycznym, transportowym i spedycyjnym. Dla obu reprezentacji przyjęte
są identyczne kryteria.

6. Zgłoszenia
6.1. Aby wziąć udział w meczu, należy zapisać się do klubu na platformie

chess.com [link]
6.2. Na godzinę przed startem otwarte będą zapisy do meczu (dokładny link

podamy na 7 dni przed)
7. Zasady fair play

7.1. Uczestnicy meczu zobowiązani są do rozgrywania partii samodzielnie, bez
żadnego wsparcia innych osób i programów szachowych. Korzystanie
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z niedozwolonej pomocy będzie skutkowało natychmiastowym wykluczeniem
z meczu i blokadą konta na platformie chess.com.

7.2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, organizator zastrzega sobie prawo
do kontroli uczestników turnieju w postaci połączenia wideo i obowiązku
udostępnienia ekranu komputera w trakcie rozgrywania partii.

7.3. W trakcie rozgrywania partii, uczestnicy nie mogą oglądać ani słuchać
transmisji z komentarzem turnieju.

7.4. Każdy z nagrodzonych zostanie poddany kontroli antycheatingowej przez
specjalistę serwisu chess.com.

8. Uwagi końcowe
8.1. Ostateczna interpretacja tego regulaminu należy do organizatora.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.


