
Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT 

 

1. Organizatorzy 

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 

Rada Samorządu Wydziału Cybernetyki  

Sekcja Szachowa Klubu WAT 

   

2. Cele rozgrywek 

Integracja środowiska akademickiego 

Popularyzacja szachów w Wojskowej Akademii Technicznej 

Rozwijanie pasji i zainteresowań pracowników oraz studentów WAT  

  

3. Termin  i  miejsce turnieju 

Eliminacje do finału odbędą się 02.03.2023r. o godz. 20:00 na platformie chess.com 

W zawodach mogą wziąć udział pracownicy i studenci Wydziału Cybernetyki WAT 

System  rozgrywek  eliminacji 

Eliminacje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim, tempo gry – 10 minut na partię dla 

zawodnika. Ilość partii zależna od ilości uczestników, planowane 7 rund. 

Aby móc dołączyć do rozgrywek, należy założyć konto na portalu chess.com, przejść do 

zakładki Społeczności, następnie Kluby, a później wyszukać i dołączyć do klubu 

„WCYchess”. W wiadomości do wpisania przy dołączaniu do klubu proszę napisać swoje 

imię, nazwisko, e-mail oraz w przypadku studentów grupę wydziałową. Poniżej grafika 

informacyjna. 



 

Aby wziąć udział w eliminacjach - w dniu turnieju, nie wcześniej niż godzinę przed 

rozpoczęciem rozgrywek czyli po godz. 19:00 należy w tej samej zakładce dołączyć do 

turnieju, który rozpocznie się o godz. 20:00. Po zakończeniu wszystkich partii w danej 

rundzie, każdy zawodnik zostanie automatycznie skojarzony do rozegrania kolejnej partii. 

 

  

Do finału, który odbędzie się stacjonarnie dnia 09.03.2023r. zakwalifikowanych zostanie 10 

pierwszych osób z turnieju eliminacyjnego. W dniu zawodów zapraszamy również 

wszystkich chętnych do oglądania rozgrywek lub do rozgrywania partii towarzyskich  

z innymi studentami i pracownikami. 

Poniżej harmonogram finału dla zakwalifikowanych zawodników.  

 



4. Harmonogram Finału - 09 marca 2023r 

9:00-9:45 – Potwierdzenie przybycia 

9:45 - Odprawa techniczna   

10:00 - Oficjalne otwarcie turnieju 

10:15 - Runda I  

13:30 - Przewidywane zakończenie i rozdanie nagród 

  
 

 5. Wytyczne  

a) Warunki  uczestnictwa  

Finał rozegrany zostanie 09.03.2023r. na holu przy Sali 314S w budynku nr 100 (budynek 

główny) W  zawodach  mogą  wziąć  udział pracownicy i studenci Wydziału Cybernetyki 

WAT , którzy zajęli miejsca w „pierwszej dziesiątce” turnieju eliminacyjnego. W dniu finału 

należy dodatkowo potwierdzić obecność na sali gry u sędziego głównego do godz. 9:45. 

 

b) System  rozgrywek  

Finał zostanie rozegrany systemem kołowym każdy z każdym. Tempo gry – 10 minut na 

partię dla zawodnika. 

 

 

6. Nagrody 

I miejsce – puchar lub medal + nagroda rzeczowa 

II miejsce – puchar lub medal + nagroda rzeczowa  

III miejsce – puchar lub medal + nagroda rzeczowa  

Dyplomy oraz upominki dla wszystkich uczestników finału. 

 

7. Sędziowanie i organizacja 

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE według kodeksu szachowego. 

Sędzia Główny: 

Michał Choina – sędzia szachowy klasy II (michal.choina@student.wat.edu.pl) 

 



8. Przepisy końcowe 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów,  

a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna. 

 

9. Publikacja wizerunku 

Biorąc udział w turnieju uczestnik i inne osoby przebywające na terenie rozgrywek 

w trakcie trwania turnieju wyrażają zgodę na:  

a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów 

b) korzystanie przez organizatorów z utrwalonego wizerunku 

c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do 

udziału w turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów 

 

10. Dodatkowe informacje 

a) po zakończonej partii zawodnicy po ułożeniu szachów zgłaszają wynik do sędziego 

b) zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

c) biorąc udział w turnieju zawodnicy akceptują postanowienia powyższego regulaminu 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 


