
REGULAMIN 

AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 

W SZACHACH 

 
1. CEL TURNIEJU 

• wyłonienie najlepszych uczelni  

• wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników 

• popularyzacja sportu szachowego w środowisku akademickim 

2. TERMIN, MIEJSCE 

Zawody odbędą się w dniu 7 grudnia (piątek) 2018r.  

Miejsce rozgrywek: Gliwice, ul. Akademicka 16, Politechnika Śląska 

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

3. ORGANIZATOR 

Na zlecenie AZS Organizacja Środowiskowa w Katowicach: 

• Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

• Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach – sekcja szachowa 

4. UCZESTNICTWO 
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. 

4.1 Prawo do gry mają członkowie AZS bez względu na inną przynależność klubową: 

a) studenci, 

b) uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych, 

c) etatowi pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych – zatrudnieni na podstawie mianowania  

lub umowy o pracę 

d) absolwenci, którzy zakończyli studia (uzyskali absolutorium) w danym roku akademickim – do 

końca tego roku akademickiego. 

4.2 Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną następujących 

oryginałów dokumentów:  

- ważna legitymacja AZS, 

- ważna legitymacja studencka 

- zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni (dotyczy pracowników uczelni) 

5. ZGŁOSZENIA 

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

6. SYSTEM ROZGRYWEK 

Rozgrywki trwają 1 dzień i składają się z turnieju indywidualnego rozgrywanego systemem 

szwajcarskim na dystansie 9 rund. 

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 

Kobiety i mężczyźni będą grać razem, ale klasyfikacja końcowa turnieju indywidualnego będzie osobna.  

W razie małej ilości zgłoszeń dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym 

7. TEMPO GRY 

Tempo gry - 10 min. na zawodnika lub 5 minut na zawodnika + 3 sekundy za wykonany ruch 



8. OCENA WYNIKÓW 

8.1 O kolejności miejsc w turnieju decyduje ilość punktów zdobyta przez zawodnika. 

8.2 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. 

KLASYFIKACJA UCZELNIANA: 

O kolejności miejsce decyduje suma punktów długofalowych uzyskanych przez czterech najwyżej  

sklasyfikowanych zawodników / zawodniczek z danej uczelni. 

W turnieju zawodnicy /zawodniczki otrzymują punkty długofalowe: 1 miejsce - 80 punktów i każde 

kolejne miejsce o 2 punkty mniej 

W przypadku równej ilości punktów długofalowych o kolejności uczelni decyduje wyższe miejsce 

najlepszego zawodnika. 

  

9. NAGRODY 

• zawodnicy za 3 pierwsze miejsca indywidualnie – medale 

• uczelnie za 3 pierwsze miejsca – puchary, dyplomy 

10. SĘDZIOWANIE 

10.1 Zawody prowadzi sędzia główny i sędziowie rundowi. 

10.2 Od decyzji sędziego rundowego przysługuje zawodnikowi prawo odwołania się do sędziego  

głównego w terminie przed kolejna rundą. 

10.3 Decyzje sędziego głównego w czasie zawodów są ostateczne. 

11. SPRAWY WYCHOWAWCZE 

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. 

W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia Główny, Organizator może ukarać zawodnika  

orzekając jego przegraną i wykluczyć zawodnika z turnieju. 

12. USTALENIA KOŃCOWE 

12.1 W zawodach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach  

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

uczelnia delegująca swoją reprezentację. 

12.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

 

ORGANIZATORZY 

         


