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„Szachy i Politechnika łączą pokolenia” 
-------------------------------------------------------------------------- 

MISTRZOSTWA W SZACHACH SZYBKICH 

o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki  

pod honorowym patronatem 

Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Szachowego 

Prezydenta Miasta Opole Arkadiusza Wiśniewskiego 

JM Rektora Politechniki Opolskiej 
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Ramowy program Mistrzostw: 

 

GODZINA ZAWODNICY/ OPIEKUNOWIE 

8.00-8.50 Rejestracja ostatnich zawodników i potwierdzenie obecności  

8.50 Zapoznanie z zawodników i opiekunów z zasadami bezpieczeństwa w budynku 

„Łącznik” 

dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO 

9.00 Uroczyste otwarcie Mistrzostw w Szachach Szybkich o puchar Dziekana 
 

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf 

Rektor 

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki 
 

9.10 Informacje nt. przepisów gry w turnieju 

Marcin Taboła - sędzia główny 

9.10 - ok. 14.30 Mistrzostwa w Szachach Szybkich o puchar Dziekana WIPiL 

Rundy I-IX  

ok. 14.30 Okolicznościowe zdjęcie 

ok. 15.00 Wręczenie pucharu, nagród, medali i dyplomów 

ok. 16.00 Zakończenie Mistrzostw w Szachach Szybkich o puchar Dziekana WIPiL 

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf 

Rektor 

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki 
 

Program fakultatywny dla opiekunów - Aula 

  9.10-10.30 Prezentacje multimedialne dotyczące Politechniki Opolskiej, prezentacje 

sponsorów, prezentacje relaksacyjne 

 10.30-11.50 Wykład z tematyki: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

dr inż. Marek Wasilewski 

 12.05-13.20 Wykład z tematyki:  Podstawy zarządzania 

dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO 

 13.30 Prezentacje multimedialne dotyczące Politechniki Opolskiej, prezentacje 

sponsorów, prezentacje relaksacyjne 

 

UWAGA. W trakcie Mistrzostw - do dyspozycji zawodników oraz opiekunów napoje ciepłe i zimne. Na miejscu 

możliwe jest także skorzystanie z płatnego bufetu „Strefa”. (Liczba zestawów ograniczona - lunch/ obiad można 

zarezerwować wcześniej pod nr tel. 731 264 666. Dla osób, które podają hasło „SZACHY” naliczany jest rabat). 
 

Koordynator projektu „Szachy i Politechnika łączą pokolenia” - dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO  
kontakt e-mail: k.hys@po.opole.pl 

 



K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y  n r  1  

 

 

 

1. Organizator i partnerzy 

Organizator: Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej 

Partnerzy: 

Akademia Szachowa „Rodło” w Opolu 

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku – koordynator dr Marcel Hys 

 

2. Cele 

Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich integracja w środowisku 

akademickim. Propagowanie zasad fair-play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym), a przy 

tym stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.  

 

3. Miejsce 

Politechnika Opolska, budynek „Łącznik”; ul. S. Mikołajczyka 16; 45-271 Opole 

 

4. Termin zawodów 

21 kwietnia 2018 r. rozpoczęcie Mistrzostw o godz. 9.00. 

Rejestracja ostatnich zawodników i  potwierdzenie ich obecności w godz. 8.00-8.50 (zgłoszonych 

zgodnie z pkt. 9). 

 

5. Warunki uczestnictwa 

W mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni pod warunkiem terminowego zgłoszenia, jak 

w pkt. 9 oraz po wniesieniu opłaty startowej w wysokości: 

a) Studenci i pracownicy Politechniki Opolskiej - 15 PLN. 

b) Młodzicy i juniorzy oraz studenci z innych uczelni - 25 PLN. 

c) Pozostali zawodnicy - 30 PLN. 

 

Opłatę startową należy uiścić do dnia 17.04.2018 r. na konto nr:  

08 1910 1048 2659 5195 9789 0001 

Akademia Szachowa Rodło 

ul. Wrzosowa 10a/5 

45-469 Opole 

 

6. Grupy turniejowe 

Zawody rozegrane zostaną w jednej grupie, a w turnieju głównym wyodrębnieni zostaną najlepsi 

zawodnicy w następujących grupach: 

– pozostali, w tym reprezentanci uczelni wyższych (studenci, pracownicy), 

– juniorzy młodsi (rocznik 2004 i młodsi), 

– młodzicy (rocznik 2008 i młodsi). 

 

7. System rozgrywek i tempo gry 

System szwajcarski, 9 rund, tempo gry po 10’+3” dla zawodnika na całkowite zakończenie partii. 

Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego. 

Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów szybkich, obowiązują przepisy kodeksu 

szachowego Polskiego Związku Szachowego. 

 

8. Nagrody 

Zwycięzcy Mistrzostw w każdej grupie turniejowej otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody pieniężne 

o łącznej wartości 2250 zł. Nagrody pieniężne ustalone są w następujących wartościach dla 

poszczególnych grup jak poniżej:  



a) pozostali, w tym reprezentanci uczelni wyższych (studenci, pracownicy), 

miejsce 1 - 300 PLN, miejsce 2 - 250 PLN, miejsce 3 - 200 PLN, miejsce 4 - 150 PLN, miejsce 5 - 

100 PLN, miejsce 6 - 50 PLN,  

b) juniorzy młodsi (rocznik 2004 i młodsi), 

miejsce 1 - 150 PLN, miejsce 2 - 100 PLN, miejsce 3 - 50 PLN, 

c) młodzicy (rocznik 2008 i młodsi) 

miejsce 1 - 150 PLN, miejsce 2 - 100 PLN, miejsce 3 - 50 PLN. 

Ponadto nagrody pieniężne dla grup rankingowych według ustaleń: 

d) od 1601 -2000 FIDE włącznie 

miejsce 1 - 150 PLN, miejsce 2 - 100 PLN, miejsce 3 - 50 PLN. 

e) do 1600 FIDE włącznie i bez FIDE 

miejsce 1 - 150 PLN, miejsce 2 - 100 PLN, miejsce 3 - 50 PLN. 

Nagrody główne nie łączą się z nagrodami w kategoriach rankingowych i wiekowych. Zawodnik, który 

zyskał prawo do więcej niż jednej nagrody pieniężnej - odbiera nagrodę wyższej wartości, a w 

pozostałych kategoriach nie jest klasyfikowany.  

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników zawodnikom będą przekazane nagrody pieniężne, dyplomy oraz 

medale. Odbiór nagród pieniężnych zostanie potwierdzony podpisem na protokole stanowiącym 

załącznik 1 Regulaminu Mistrzostw, w przypadku: 

a) pełnoletniego zawodnika, który zostanie zwycięzcą -  przez niego osobiście; 

b) niepełnoletniego zawodnika, który zostanie zwycięzcą - przez jego rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

W przypadku nieobecności zawodnika na ogłoszeniu wyników - nagrody pieniężne, dyplomy i medale 

przechodzą na kolejnego zawodnika w klasyfikacji. W przypadku zawodników niepełnoletnich - 

rodzice lub opiekunowie prawni dziecka wyrażają zgodę na jego udział w turnieju z uwzględnieniem 

konsekwencji (tj. wygrania określonej nagrody pieniężnej). Wszyscy zawodnicy biorący czynny udział 

w Mistrzostwach otrzymają medale oraz dyplomy za uczestnictwo.  

 

9. Zgłoszenia 

Zgłoszenia do turnieju mogą być dokonywane poprzez stronę http://www.chessarbiter.com, e-mailem 

na adres akademia.rodlo@gmail.com lub telefonicznie, sms (tel. 604 523 744) w terminie 

do 16.04.2018 r. Zawodnicy zgłoszeni po terminie mogą zostać dopuszczani do gry w turnieju w 

przypadku, gdy będą pozwalały na to możliwości organizacyjne.  

 

10. Ustalenia końcowe 

Organizator nie zapewnia opieki dzieciom, odpowiada jedynie za merytoryczną część przedsięwzięcia. 

Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację Regulaminu. Ponadto oznacza wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji turnieju, utrwalanie wizerunku przez 

organizatora oraz jego publikację w mediach wyłącznie w związku z przekazaniem informacji na temat 

Mistrzostw w postaci reportażu, wywiadu itp. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie 

Mistrzostw. 

 

Koordynator projektu „Szachy i Politechnika łączą pokolenia” - dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO  

kontakt e-mail: k.hys@po.opole.pl 
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