
 

 
 

Szachy 
 

REGULAMIN TECHNICZNY 
 
 

I. System rozgrywek 
 

1) Rozgrywki trwają 1 dzieo i składają się z turnieju indywidualnego rozgrywanego systemem 
szwajcarskim na dystansie 9 rund. 

2) W razie małej ilości zgłoszeo dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym. 
3) Kobiety i mężczyźni grają razem, jednak klasyfikacja koocowa turnieju indywidualnego jest 

prowadzona dla kobiet i mężczyzn oddzielnie. 
4) Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych uczelni, zawodników i zawodniczek oraz 

popularyzacja sportu szachowego w środowisku akademickim. 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 

1) Zgłoszenia imienne zawodników dokonują Uczelnie na adres Organizatora podany w 
komunikacie. 

 
III. Sposób przeprowadzenia zawodów 

 
1) Tempo gry - 10 min. na partię dla każdego zawodnika 
2) Zawody prowadzi sędzia główny i sędziowie rundowi. 
3) Od decyzji sędziego rundowego przysługuje zawodnikowi prawo odwołania się do sędziego 

głównego w terminie przed kolejna rundą. 
4) Decyzje sędziego głównego w czasie zawodów są ostateczne. 
5) Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym 

czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami 
postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów. 

6) W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia Główny, Organizator może ukarad zawodnika 
orzekając jego przegraną i wykluczyd zawodnika z turnieju. 

 
IV. Punktacja 

 
1) O kolejności miejsc w turnieju decyduje ilośd punktów zdobyta przez zawodnika. 
2) W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o 

miejscu decydują kolejno: 
 
 
 - W turnieju szwajcarskim 

a) wartościowanie skrócone Buholtza, 



 

b) wartościowanie pełne Buholtza, 
c) liczba zwycięstw, 
d) progres. 

 
 - W turnieju kołowym 

a) system Bergera, 
b) liczba zwycięstw, 
c) wynik bezpośredniego spotkania. 

 
 W przypadku wyczerpania się powyższych kryteriów Sędzia Główny zarządza dogrywkę – 
 P'5. 
 

3) W turnieju zawodnicy /zawodniczki otrzymują punkty długofalowe: 1 miejsce - 80 punktów 
i każde kolejne miejsce o 2 punkty mniej. 

4) O kolejności miejsc w klasyfikacji uczelnianej decyduje suma punktów długofalowych 
uzyskanych przez czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników / zawodniczek z danej 
uczelni. 

5) W przypadku równej ilości punktów długofalowych o kolejności uczelni decyduje wyższe 
miejsce najlepszego zawodnika. 

 
V. Uwagi końcowe 

 
1) W zawodach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 
2) Za zdolnośd zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest 

uczelnia delegująca swoją reprezentację. 
3) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 
4) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


