
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

REGULAMIN MECZU SZACHOWEGO 

  WOJSKO POLSKIE – DUCHOWIEŃSTWO 
 

I. CEL 
 

1.1 Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego. 

1.2 Nawiązanie stałych kontaktów sportowych pomiędzy Wojskiem Polskim a 

Duchowieństwem. 

1.3 Uczczenie przez rywalizację sportową 100-lecia Bitwy Warszawskiej. 

II. ORGANIZATOR 

 

2.1 Wydział Wychowawczy Akademii Sztuki Wojennej. 

2.2 Studium Wychowania Fizycznego Akademii Sztuki Wojennej. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

3.1 Zawody rozegrane zostaną w dniu 24 lutego 2020 r. w Klubie Akademii Sztuki 

Wojennej (ul. Czerwonych Beretów 56).  

IV. UCZESTNICTWO 

4.1 Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika na 

przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i 

przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w 

ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z 

późniejszymi zmianami.) 

4.2 W meczu mogą startować duchowni Kościołów chrześcijańskich oraz żołnierze, 

pracownicy cywilni wojska oraz emeryci resortu ON. 

4.3 Żołnierze występują w mundurze, a duchowieństwo w stroju osób duchownych 

(sutanna, habit lub garnitur z koloratką). 

4.4 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

V. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 

5.1 Mecz rozegrany zostanie w zależności od liczby zawodników na ok. 15 

szachownicach. 

5.2 Kapitan drużyny przekazuje imienny skład drużyny sędziemu na początku 

odprawy (co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem meczu). 

5.3 Szczegółowe prawa i obowiązki kapitana drużyny są zawarte są w Kodeksie 

Szachowym PZSzach.  

5.4 Liczba rund i tempo gry wynosi:  

− dwie rundy po 15 min. na partię + 5 sek. za ruch; 

− dwie rundy po 7 min. na partię + 3 sek. za ruch; 

− dwie rundy po 3 min. na partię + 2 sek. za ruch. 

Każdy zawodnik rozgrywa danym tempem gry dwie partie (raz białymi, raz 

czarnymi). 

VI. PRZEPISY I OCENA WYNIKÓW 

6.1 Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach. 

6.2 W kwestiach spornych wyłączność interpretacji, po konsultacji z kapitanami 

drużyn, posiada sędzia główny. 

6.3 Zwycięzcą spotkania zostaje drużyna, która uzyskała więcej punktów (wygrana − 

1 pkt, remis − 0,5 pkt, przegrana − 0 pkt). W przypadku uzyskania przez obydwie 

drużyny równej liczby punktów, mecz uważa się za remisowy. 

 


