
Załącznik nr 1

do Regulaminu

I Turnieju Szachowego

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

§1

Na podstawie §11 ust. 7 Regulaminu I Turnieju Szachowego Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu, niniejszy załącznik reguluje techniczne aspekty przeprowadzenia

turnieju finałowego.

§2

1. Mecze ćwierćfinałowe rozpoczynają się o godzinie 9.

2. Pierwszy mecz półfinałowy rozpoczyna się o godzinie 11.

3. Drugi mecz półfinałowy rozpoczyna się o godzinie 13.

4. Mecz o trzecie miejsce rozpoczyna się o godzinie 15.

5. Mecz finałowy rozpoczyna się o godzinie 17.

§3

Drabinka turnieju finałowego zostanie opublikowana przez Organizatora najpóźniej dnia 4

maja 2021 roku, o godzinie 18.

§4

Turniej finałowy odbywa się za pośrednictwem komunikatora, na przeznaczonym do tego

kanale.

§5

Każdy mecz odbywa się w serwisie chess.com. W celu rozegrania meczu każdemu

uczestnikowi przysługuje 30 minut, z zastrzeżeniem, że po wykonanym ruchu do puli czasu

uczestnika dodaje się 5 sekund.



§6

Na czas meczu uczestnicy dokonują połączenia telekonferencyjnego za pomocą

komunikatora, które jest inicjowane przez uczestnika kierującego figurami białymi.

§7

Uczestnicy są zobowiązani do włączenia swoich kamer i mikrofonów, które pozostają w tym

stanie przez cały okres trwania meczu. Zakazane jest używanie słuchawek.

§8

Uczestnicy muszą być widoczni co najmniej od poziomu klatki piersiowej w górę.

§9

Mecze są rejestrowane przy pomocy narzędzia do nagrywania rozmów, wbudowanego w

komunikatorze. W tym celu gracz sterujący figurami białymi udostępnia ekran gry podczas

meczu i rozpoczyna nagrywanie spotkania.

§10

Niezwłocznie po zakończeniu meczu zwycięzca zapisuje jego rezultat na kanale do tego

przeznaczonym.

§11

1. Jeżeli uczestnik będzie miał wątpliwości co do uczciwości swojego przeciwnika, ma

prawo wnieść protest do Organizatora, który przekazuje sprawę do rozpatrzenia Komisji

Sędziowskiej.

2. Każdy protest wymaga szczegółowego uzasadnienia. Protesty nieuzasadnione mogą

zostać odrzucone przez Komisję Sędziowską.

3. Protest musi zostać złożony najpóźniej pół godziny po zakończeniu meczu.

4. Komisja Sędziowska musi podjąć decyzję w sprawie złożonego protestu w terminie

dwóch godzin po zakończeniu meczu.



§12

1. Jeżeli mecz zakończy się remisem, przeprowadza się dogrywkę.

2. Dogrywka polega na rozegraniu dodatkowej partii.

3. Każdy z uczestników ma pięć minut na wykonanie swoich ruchów.

4. Jeżeli w dogrywce padnie remis, przeprowadza się kolejną dogrywkę, do pierwszego

zwycięstwa jednego z uczestników.

5. Zwycięzca dogrywki jest uznawany za zwycięzcę meczu.


