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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018 

      

Lublin, dn. 07.03.2018 r. 

 

KOMUNIKAT nr 64 
Terminarz turnieju drużynowego w szachach. 

        

 

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018 w szachach  

(turniej drużynowy) odbędą się 24 marca 2018 r. (sobota) w sali konferencyjnej  

hali Globus (ul. Kazimierza Wielkiego 8, wejście od strony parkingu). 

 

Program zawodów: 

 godz. 9.30-9.45 – weryfikacja 

 godz. 9.45 – odprawa techniczna 

 godz. 10.00 – początek gier 

 

Zgłoszenia:  

 zgłoszenia drużyn (bez imiennego wykazu zawodników) należy przesyłać do dnia  

22 marca 2018 r. (czwartek) na adres: jakub.kankowski@azs.lublin.pl. 

 zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane. 

 

Sprawy techniczne:  

 każda uczelnia ma prawo zgłosić jedna drużynę (5 mężczyzn + 1 kobieta). 

 każda uczelnia ma prawo zgłosić max. 4 zawodników rezerwowych (3 mężczyzn  

i 1 kobieta). 

 w składzie drużyny powinna występować, co najmniej jedna kobieta na 6 szachownicy. 

 turniej obejmuje 7 rund systemem szwajcarskim, ewentualnie systemem kołowym  

(każdy z każdym) do 8 drużyn, 15+5’ (15 minut na partię plus 5 sekund  

za każdy wykonany ruch) dla zawodnika lub 20 minut na partię – kojarzenie komputerowe. 
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 zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny dostępnym  

na http://azs.lublin.pl/ oraz przepisami FIDE. 

 

Weryfikacja: 

 przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zbiorczą,  

dokument poświadczający fakt studiowania (legitymacja studencka, certyfikat AZS)  

oraz legitymację ISIC-AZS. Wszelkie wzory dokumentów są dostępne na stronie 

http://azs.lublin.pl/ w dziale Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego/Weryfikacja. 

 z obowiązku weryfikacji zwolnieni są zawodnicy/zawodniczki pozytywnie 

zweryfikowani podczas I rundy AMWL 2017/2018. 

 zawodnicy nie spełniający warunków nie będą mogli wziąć udziału w zawodach.  

 weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL. Weryfikacji można 

dokonać wcześniej w biurze KŚ AZS Lublin (Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP,  

ul. Głęboka 31, pok. 25) w godz. 9.00-14.00.  

 

Organizator rozgrywek:  

 osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów jest p. Zbigniew Pyda  

(KU AZS UMCS Lublin) – tel. 604-084-134, e-mail: zbyszek.pyda@gmail.com.  

 

 

KOORDYNATOR 
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