
KOMUNIKAT 

AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 

W SZACHACH 
 

 

1. ORGANIZATOR  

Na zlecenie AZS Organizacja Środowiskowa w Katowicach: 

• Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

• Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach – sekcja szachowa 

2. CEL TURNIEJU: 

• wyłonienie najlepszych uczelni  

• wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników 

• popularyzacja sportu szachowego w środowisku akademickim 

3. TERMIN:  7 (piątek) grudzień 2018r. 

4. MIEJSCE: Gliwice, ul. Akademicka 16, Politechnika Śląska  

      Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, sala nr 903 / IX piętro / 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
a) Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów, komunikatu organizacyjnego oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zawodnika przez organizatorów w 

celach związanych z turniejem zgodnie z rozporządzeniem RODO. Zgoda dotyczy również wszelkich zdjęć i 

materiałów filmowych z udziałem zawodnika, umieszczaniem ich na stronach internetowych i w mediach, w 

celach promocji turnieju. 

b) Nadesłanie pisemnego zgłoszenia do  5 grudnia br.  na adres e-mail: jkocela@op.pl  

Kontakt: Jarosław Kocela (603 706 117)  

            W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i Imię, Rok urodzenia, Nazwa Uczelni, Kategoria szachowa  

c) Potwierdzenie zgłoszenia do godz. 16
00

 (zamknięcie listy startowej) 
 

6. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY: 

Turniej indywidualny - system szwajcarski - 9 rundowy 

Tempo gry: 10 minut na zawodnika  lub 5 minut na zawodnika + 3 sekundy za wykonany ruch 

Program zawodów: 

godz. 16
00

    – odprawa techniczna  

godz. 16
15

    – otwarcie turnieju 

godz. 16
30

 ÷20
15

 –  rundy I-IX 

godz. 20
30

    – zakończenie zawodów 

7. NAGRODY: 

• zawodnicy za 3 pierwsze miejsca indywidualnie – medale 

• uczelnie za 3 pierwsze miejsca – puchary, dyplomy 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe. 

Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest uczelnia 

delegująca swoją reprezentację. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji 

niniejszego regulaminu. 

Zapraszamy wszystkich miłośników gry szachowej ! 

 

ORGANIZATORZY 


