
W imieniu Krośnieńskiego Stowarzyszenia Gier Umysłowych Tęcza Krosno Odrzańskie 
serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych z gmin: Krosno 
Odrzańskie i Bytnica, którzy uczestniczyli w programie „Edukacja przez Szachy w Szkole”. 

na Szachowy Turniej Szkoleniowy  
rozgrywany online na platformie lichess.org 

27.02.2021 r. (sobota) o godz.10.30 
 
A.DANE TURNIEJU:  
1. System szwajcarski - 5 rund.  
2. Tempo gry - 10 minut na zawodnika.  
3. Przerwa między rundami - 2 minuty od zakończenia ostatniej partii w rundzie.  
 
B. SĘDZIA TURNIEJU: Ewa Balcerczak, nick na platformie lichess.org: klabund, tel. 691 406 581,  
e-mail: chives@tlen.pl 
 
C. WARUNKI TECHNICZNE UDZIAŁU: 
 

1. Posiadanie konta do gry (nick) na lichess.org  

 
Osoby niemające takiego konta do gry (nicku) mogą je utworzyć wchodząc na tę bezpłatną 
platformę gry i nauki w szachy bezpośrednio, albo wpisując w wyszukiwarkę: lichess.org 
rejestracja lub korzystając z linku https://lichess.org/signup 

2. Zapisanie się do utworzonego na tej platformie Klubu turniejowego: Krośnieńska Liga 

Szachowa 2020 -2021, na stronie, którego turniej został założony. 

 
W tym celu należy podać następujące dane: nick na lichess.org oraz imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej swój udział, a także nazwę szkoły i klasy, do której uczęszcza. Dane proszę 
przesłać, albo pisząc wiadomość na lichess.org do sędziego turnieju: klabund, albo SMS-em 
na numer 691 406 581, albo - na adres e-mail: chives@tlen.pl – mogą to zrobić rodzice dzieci 
i ich nauczyciele.  
 
Po pozytywnym zweryfikowaniu podanych danych osobie zgłaszającej dziecko chętne  
i uprawnione do gry w tym turnieju (tylko uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych  
z gmin: Krosno Odrzańskie i Bytnica, którzy uczestniczyli w programie „Edukacja przez Szachy 
w Szkole”) zostanie przesłany link i hasło, którym należy się do niego zalogować. 
 
Po zalogowaniu na stronie turnieju należy kliknąć w wyświetlony na zielono napis: „dołącz” 
(wówczas gracz jest kojarzony do gry).   
 

 D. WAŻNE INFORMACJE  
 

1. By mieć pewność gry w turnieju bardzo proszę odpowiednio wcześniej dokonać zapisu do 

turnieju, bo rozpocznie się on punktualnie. 

2. W przypadku pytań dotyczących turnieju, czy problemów z procedurą zapisu do niego proszę 

kontaktować się z sędzią turnieju Ewą Balcerczak, która służy pomocą. 

                                                                                                                  
                                                                                                     Prezes KSGU TĘCZA  
                                                                                                      Bolesław Kamiński  
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