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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. Organizatorzy i partnerzy 

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej 

Akademia Szachowa „Rodło” 

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

2. Cele. 

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich integracja w środowisku akademickim 

3. Miejsce. 

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

4. Warunki uczestnictwa. 

W mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni pod warunkiem terminowego zgłoszenia jak w pkt. 9 

oraz wniesieniu opłaty startowej w wysokości 30 zł osoby dorosłe, 20 zł juniorzy - płatne przed zawodami. 

5. Termin zawodów. 

Sobota 21 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 

Potwierdzenie obecności zawodników (zgłoszonych zgodnie z pkt. 9) w godz. 830 – 855.  

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

6. Grupy turniejowe. 

Zawody rozegrane zostaną w jednej grupie a oprócz zwycięzców w turnieju głównym wyodrębnieni zostaną 

najlepsi zawodnicy w następujących grupach: 

a/ reprezentanci Politechniki Opolskiej /studenci, kadra dydaktyczna i pracownicy/ 

b/ juniorzy młodsi /rocznik 2004 i młodsi/  

c/ młodzicy /rocznik 2008 i młodsi/ 

7. System rozgrywek i tempo gry. 

System szwajcarski 9 rund, tempo gry po 10’ + 5” dla zawodnika na całkowite zakończenie partii. 

8. Nagrody. 

Dla zwycięzców w turnieju głównym przewidziane są nagrody pieniężne w pozostałych grupach atrakcyjne 

nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy, 

Wysokość nagród zostanie określona w Komunikacie Organizacyjnym nr 2 

9. Zgłoszenia. 

Zgłoszenia do dnia 16.04.2018 r. e-mail: akademia.rodlo@gmail.com tel. 604 523 744 

Zawodnicy nie zgłoszeni w w/w terminie mogą zostać dopuszczeni do gry w miarę wolnych miejsc. 

10. Ustalenia końcowe. 

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

Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb organizacji turnieju 

Dyrektor zawodów: dr hab. inż. Katarzyna Hys prof. PO 

 


