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REGULAMIN TECHNICZNY 

SZACHY – TURNIEJ INDYWIDUALNY 

 

 

1. System rozgrywek 

 Zawody rozgrywane są indywidualnie - łącznie dla kobiet i mężczyzn. 

 7 rund systemem szwajcarskim, 15 minut na partię dla zawodnika (2 x 15 minut) – 

kojarzenie komputerowe. 

 

2. Uczestnictwo 

 Uczelnia może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 10 zawodników/zawodniczek. 

 

3. Klasyfikacja 

 Klasyfikacja indywidualną - łącznie dla kobiet i mężczyzn. 

 Na podstawie klasyfikacji indywidualnej, sporządza się klasyfikację uczelni,  

do której wlicza się cztery najlepsze wyniki zawodników i jednej zawodniczki  

z danej uczelni (5 uczestników).  

 Punkty w klasyfikacji indywidualnej oblicza się wg. wzoru: 1 miejsce – n+1; 2 miejsce 

– n-1; 3 miejsce – n-2, itd.; gdzie „n” oznacza liczbę startujących zawodników. 

 Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów. 

 W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje 

większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. 

 

4. Uwagi końcowe 

 Ustalenia nieujęte w/w regulaminie określają przepisy FIDE i AZS. 
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REGULAMIN TECHNICZNY 

SZACHY – TURNIEJ DRUŻYNOWY 

 

 

1. System rozgrywek 

 Zawody obejmują 7 rund systemem szwajcarskim, ewentualnie systemem kołowym 

(każdy z każdym) do 8 drużyn, przy 4 drużynach mecz i rewanż, 20 minut na partię  

dla zawodnika (2 x 20 minut lub 15 + 5' za każdy wykonany ruch) – partia trwa  

ok. 40 minut. 

 

2. Uczestnictwo 

 Uczelnia może zgłosić tylko jedną drużynę. 

 Drużyny występują w 6-cio osobowych składach: I-V szachownice męskie,  

VI szachownica kobieca, zawodniczka zgłoszona w składzie drużyny na szachownicy 

męskiej nie może grać na szachownicy kobiecej. 

 Uczelnia może zgłosić max. 4 zawodników rezerwowych: 3 mężczyzn i 1 kobietę. 

 Warunkiem dopuszczenia drużyny jest obecność min. 4 zawodników. 

 Skład drużyny na mecz podaje kapitan sędziemu przed rozpoczęciem rundy  

(obowiązuje drabinka). 

 

3. Klasyfikacja 

 Kolejność miejsc zostanie ustalona według następujących kryteriów: 

 - ilość punktów meczowych / licząc za wygrany mecz 2 pkt., remis 1 pkt.  

i za przegrany mecz 0 pkt./ 

 - ilość punktów małych / licząc 1 pkt. za wygraną partię, 0,5 pkt. za remis  

i 0 pkt. za przegraną/ 

 - bezpośredni pojedynek pomiędzy drużynami. 
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 - punktacja Bergera - Sonneborna / system rundowy / lub pełna Buchholza / system 

szwajcarski/ 

 - lepszy wynik na I szachownicy, a następnie na kolejnych szachownicach. 

 

4. Uwagi końcowe 

 Ustalenia nieujęte w/w regulaminie określają przepisy FIDE i AZS. 

 

 

 


