
 

1 

 

 

Szachy 
REGULAMIN TECHNICZNY 

 
I. System rozgrywek  

 
1) Mistrzostwa zostaną rozegrane w ramach 2 edycji zawodów.  
2) Rozgrywki podczas każdej z edycji trwają 1 dzień i składają się z turnieju indywidualnego 

rozgrywanego systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 
3) W razie małej liczby zgłoszeń dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym. 
4) Kobiety i mężczyźni grają razem, jednak klasyfikacja końcowa turnieju indywidualnego jest 

prowadzona dla kobiet i mężczyzn oddzielnie. 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 

1) Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników. 
2) Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz internetowy. 

W dniu zawodów możliwe będą jedynie wykreślenia i podmiany uczestników (liczba 
podmian zgodnie z komunikatem zawodów). 

 
III. Sposób przeprowadzenia zawodów 
 
1) Tempo gry – 10 min. na partię dla każdego zawodnika – dot. zegarów mechanicznych. 

W przypadku zegarów elektronicznych – czas gry to 5 min. + 3 sek. za każdy ruch. 
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 ukarać zawodnika, 
orzekając jego przegraną i wykluczyć z turnieju. 

 
IV. Punktacja 

 
1) W każdej edycji zawodnicy otrzymują punkty długofalowe wg zasady: 1 miejsce – 80 pkt. i 

każde kolejne miejsce o 2 pkt. mniej. 
2) W przypadku zdobycia równej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników o 

miejscu decydują kolejno: 

 W turnieju szwajcarskim 

 wartościowanie skrócone Buholtza, 

 wartościowanie pełne Buholtza, 

 liczba zwycięstw, 
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 progres. 

 W turnieju kołowym 

 system Bergera, 

 liczba zwycięstw, 

 wynik bezpośredniego spotkania. 
W przypadku wyczerpania się powyższych kryteriów sędzia główny zarządza dogrywkę – 
P'5. 

3) Klasyfikacja drużynowa danej edycji sporządzona zostanie na podstawie sumy punktów 
długofalowych zdobytych przez 4 najwyżej sklasyfikowanych zawodników danej uczelni. 

4) Generalna klasyfikacja drużynowa zostanie sporządzona na podstawie sumy punktów 
długofalowych uzyskanych przez uczelnie podczas dwóch edycji zawodów. 

5) W przypadku równej liczby punktów w generalnej klasyfikacji drużynowej, o kolejności 
decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich itd., w klasyfikacjach 
indywidualnych w obu edycjach. 

 
V. Uwagi końcowe 

 
1) W zawodach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego. 
2) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


