
eliminacje ONLINE chess.com 16 października 2021 r. 

finał na żywo Auto Partner Garcarek Mercedes-Benz
Ociąż 20 listopada 2021 r. 



1. Organizatorzy
 Grupa DGCS, www.grupa.dgcs.pl
 Auto Partner Garcarek Mercedes-Benz, https://www.garcarek.mercedes-benz.pl/pl/desktop/home.html 

2. Sponsorzy
 Grupa DGCS, www.grupa.dgcs.pl  

3. Komitet honorowy zawodów
 Dariusz Puchalski - Prezes Zarządu DGCS Spółka Akcyjna,
 Radosław Jedynak - Prezes PZSzach, 
 Tomasz Sielicki – Prezes PZSzach w latach 2009-2013,
 Szymon Pieczewski – Prezes WZSzach oraz OTSz Ostrów Wlkp.,
 Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

4. Partner techniczny
 Serwis do grania w szachy online www.chess.com

5. Cel zawodów
 Wyłonienie najlepszych szachistów - przedsiębiorców w Polsce.
 Popularyzacja gry w szachy.
 Integracja środowisk biznesowych w Polsce.
 Promowanie gry w szachy jako aktywności, która pobudza rozwój intelektualny,  inteligencję przestrzenną  

i  matematyczną.  Udoskonala  koncentrację,  zdolność  postrzegania,  wspomaga  rozwój  inteligencji
emocjonalnej i wzrost IQ. Tym samym przekłada się na efektywność zarządczą,  stanowiąc istotny czynnik
pomagający w podejmowaniu decyzji strategicznych w biznesie.

6. Uczestnictwo
 Turniej ma charakter zamknięty, mogą w nim brać udział polscy przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście.
 Przez przedsiębiorców rozumiemy: właścicieli, prezesów, dyrektorów, członków zarządu firmy.
 W  zawodach  mogą  brać  udział  przedsiębiorcy  z  Polski  lub  szachiści  spoza  Polski,  ale  posiadający  firmę

zarejestrowaną w Polsce.
 Przedsiębiorcy nie muszą posiadać żadnej kategorii szachowej.
 Licencje szachowe nie są wymagane.
 Warunkiem gry jako przedsiębiorca jest wypełnienie do 10 października 2021 roku formularza uczestnictwa 

w mistrzostwach. Formularz jest dostępny na stronie: www.  szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny  
 Zawodnik musi posiadać konto na platformie www.chess.com     (nick jest dowolny). 
 Wymagane jest również dopisanie do klubu na chess.com
 Grupa Bursztynowa 1000-1800  https://www.chess.com/club/dgcs-open-grupa-1000-1800-pzszach   
 Grupa Diamentowa 1800+ https://www.chess.com/club/dgcs-open-grupa-1800-pzszach

7. Turniej eliminacyjny miejsce i termin
 www.chcess.com   

Termin DGCS OPEN 2021 online:  
 16 października 2021  r. (sobota), godz. 17:00 – grupa Bursztynowa 1000-1800 PZSZACH.
 16 października 2020 r. (sobota), godz. 19:30 – grupa Diamentowa 1800+ PZSZACH.
 w przypadku przyczyn niezależnych od organizatora (np. restart serwera chess.om) mistrzostwa zostaną 

przełożone na inny dogodny termin.

8. Harmonogram turnieju:
• Potwierdzenie  uczestnictwa  na  godzinę  przed  rozpoczęciem  turnieju  wchodząc  w  link  turniejowy  (link  

do zawodników zostanie wysłany na kilka dni przed turniejem, na podany w zgłoszeniu adres mailowy).
• Rundy będą grane jedna po drugiej.  Po zakończeniu ostatniej  partii  w grupie,  rozgrywana będzie  kolejna

runda.  Zawodnicy  muszą  pamiętać,  aby  mieć  otwarte  tylko  jedno  okienko  przeglądarkowe  z  serwisem
chess.com, w innym przypadku serwis może nie dopuścić do kolejnej rundy.
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http://www.szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny
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9. Zgłoszenia - warunki startu
Zgłoszenia do XIII DGCS OPEN 2021 do 10 października 2021 r.:

• Grupa Bursztynowa ranking  PZSzach 1000-1800 http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/   
• Grupa Diamentowa  ranking PZSzach 1800+ http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/ 
• Kategorie zawodników można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Szachowym

http://www.cr-pzszach.pl/ew/news.php   
• Zawodnik, który nie widnieje w Centralnym Rejestrze ma ranking 1000.
• Każdy  przedsiębiorca  zobowiązany  jest  wysłać  wypełniony  formularz  uczestnictwa  w  mistrzostwach

http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/   , w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2021 r.

10. Wpisowe
 Wpisowe do turnieju eliminacyjnego 30zł + VAT ,
 Posiadacze ZŁOTYCH ZAPROSZEŃ zwolnieni są z wpisowego w fazie eliminacyjnej.

11. Finał DGCS Open 2021

 Turniej finałowy grany będzie na żywo w dniu 20 listopada 2021 roku,
 Turniej Finałowy odbędzie się w Auto Partner Garcarek Mercedes-Benz, ul. Ostrowska 6, 63-460 Ociąż
 Do finału wchodzi 8 najlepszych zawodników z eliminacji grupy Bursztynowej,
 Do finału wchodzi 8 najlepszych zawodników z eliminacji grupy Diamentowej,
 W przypadku równej ilości punktów oraz identycznej dodatkowej punktacji, o wejściu do finału zadecyduje 

dogrywka ONLINE pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami,
 Turnieje finałowe grane będą systemem każdy z każdym, 10 minut + 3 sekundy za każdy ruch,
 Dodatkowa punktacja w przypadku równej ilości punktów: Berger, bezpośredni pojedynek, dogrywka
 Finał grany będzie szachami Fischera, https://pl.wikipedia.org/wiki/Szachy_960 

12. Nagrody

Grupa Bursztynowa 
ranking PZSzach 1000-1800

Grupa Diamentowa 
ranking PZSzach 1800 i więcej

1 miejsce 1200 zł netto
oraz

licencja na DGCS System FIRMA-
oprogramowanie do prowadzenia działalności

gospodarczej o wartości 1990 zł netto

1200 netto
oraz

licencja na DGCS System  FIRMA-
oprogramowanie do prowadzenia działalności

gospodarczej o wartości 1990 zł netto

2 miejsce 700 zł netto
oraz

licencja na DGCS System MAŁA FIRMA-
oprogramowanie do prowadzenia działalności

gospodarczej o wartości 1590 zł netto

700 zł netto
oraz

licencja na DGCS System MAŁA FIRMA-
oprogramowanie do prowadzenia działalności

gospodarczej o wartości 1590 zł netto

3 miejsce 350 zł netto
oraz

Licencja na DGCS System MAŁA FIRMA-
oprogramowanie do prowadzenia działalności

gospodarczej o wartości 1590 zł netto

350 zł netto
oraz

Licencja na DGCS System MAŁA FIRMA-
oprogramowanie do prowadzenia działalności

gospodarczej o wartości 1590 zł netto
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13. Turniej eliminacyjny system rozgrywek
 Zawodnicy grają w dwóch grupach:

grupa Bursztynowa ranking  PZSzach 1000-1800.
grupa Diamentowa  ranking PZSzach powyżej 1800.

 Obie grupy grają systemem szwajcarskim, 9 rund, 3 minuty na zawodnika i 2 sekundy za każdy ruch.
 Za zwycięstwo zawodnik orzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, (maksymalny wynik to 9/9).
 W przypadku równej ilości punktów decyduje standardowa punktacja pomocnicza chess.com.

 Grupa Bursztynowa http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/ - wejdź i zapisz się!
 Dla zawodników z przedziału rankingowego 1000-1800. Zawodnicy, którzy nie brali wcześniej udziału

w turniejach klasyfikacyjnych legitymują się rankingiem 1000. Górna granica rankingowa dla tej
grupy to zawodnicy z II kategorią szachową lub zawodniczki z I kategorią szachową. O przydziale do grupy
decyduje kategoria szachowa, a nie ranking ELO.

 Grupa Diamentowa  http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/   - wejdź i zapisz się!
 Grupa  zawodników,  których  ranking  PZSzach  jest  wyższy  niż  1800.  W  polskim  systemie  rankingowym  

to szachiści,  którzy mają minimum kategorię szachową II+ lub szachistki z kategorią I+.   O przydziale do
grupy decyduje kategoria szachowa, a nie ranking ELO.

14. Listy startowe, aktualnie zapisanych zawodników turniej eliminacyjny
 Grupa turniejowa Bursztynowa ranking  PZSzach 1000-1800

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2630/ 
• Grupa turniejowa Diamentowa  ranking PZSzach powyżej 1800+

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2632/

15. Uwagi końcowe
 Strona informacyjna turnieju: www.szachy.dgcs.pl   
 Planowana jest transmisja online z komentarzem LIVE.
 Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej. Decyzja komisji Anty-Cheatingowej 

jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 Wszelkie reklamacje związane z problemami technicznymi zawodników nie będą uwzględniane. Prosimy 

zadbać o jak najlepsze połączenie internetowe.
 Informacja dotycząca zawodów Maciej Sroczyński tel. 793-733-396, maciej@szachmistrz.pl   
 Informacja dotycząca faktur nstachowiak@dgcs.pl   
 Wzięcie udziału w DGCS OPEN 2021 oznacza akceptację przez zawodnika niniejszego regulaminu.
 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatorów.

UWAGA!

Zawodnicy uczestniczący w DGCS OPEN 2021 online  zobowiązani są do przestrzegania zasad FAIR-PLAY i 
deklarują brak pomocy osób trzecich w ich partiach oraz korzystania z silników komputerowych.

Dbając o uczciwość przeprowadzonych zawodów, informujemy że wszystkie partie nagrodzonych zawodników 
będą sprawdzane analizą Anty-Cheatingową przez serwis www.chess.com.

W przypadku uzasadnionych podejrzeń, nagrody wskazane w komunikacie nie zostaną wypłacone, a zawodnik
zostanie zgłoszony do ukarania, do  komisji dyscyplinarnej Polskiego Związku Szachowego.

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZSZACH

PODSTAWOWE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE I WYMIAR KAR
§ 11 f) korzystanie w trakcie partii z pomocy zewnętrznej lub dopingu elektronicznego – 

dyskwalifikacja od 6 miesięcy do 3 lat, 
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