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REGULAMIN  

VII TURNIEJU UTW W SZACHACH I BRYDŻU SPORTOWYM  

O PUCHAR DYREKTORA  

CENTRUM KSZTAŁCEENIA USTAWICZNEGO  

im. Wojciecha Korfantego  

W BYTOMIU 

1. Organizator:  

 Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku (BUTW), 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego 

w Bytomiu (CKU). 

2. Uczestnicy zawodów:  

 studenci/słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. 

3. Termin i miejsce zawodów:  

 21 listopada 2015 r. - Aula Centrum Kształcenia Ustawicznego  

 w Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 10  

4. Warunki uczestnictwa:  

 wysłanie zgłoszenia udziału w turnieju do 18 listopada 2015 r.  

 zgłoszenie się w dniu turnieju do godz. 9:30  

 opłacenie wpisowego w kwocie 10 zł/os  

5. System rozgrywek:  

 Turniej szachowy – organizacja zawodów  

 Zawody szachowe zostaną rozegrane jako turniej indywidualny  

 z przeprowadzeniem wybiórczej klasyfikacji drużynowej. W przypadku 

 zgłoszenia się do 15 uczestników rozegrany zostanie turniej błyskawiczny 

 tempem P-5 systemem kołowym. W przypadku większej liczby 

 uczestników turniej szachów szybkich P-15 na dystansie 7 rund systemem 

 szwajcarskim reformowanym.  
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 Turniej szachowy – klasyfikacja indywidualna  

 Końcowa klasyfikacja indywidualna zostanie ustalona na podstawie sumy 

 zdobytych punktów. W razie tej samej ilości punktów zdobytych przez 

 dwóch lub więcej uczestników o miejscach zdecyduje punktacja 

 pomocnicza:  

 Buchholz bez skrajnych, 

 Buchholz pełny, 

 progres, 

 liczba zwycięstw. 

 Turniej szachowy – klasyfikacja drużynowa  

 Do klasyfikacji drużynowej UTW zostanie zaliczona suma wyników 

 dwóch najlepszych uczestników turnieju z każdej uczelni.  

 Turniej brydża sportowego – organizacja zawodów  

 Turniej par zostanie przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi 

 Przepisami Brydżowymi (MPB) i regulaminem Polskiego Związku 

 Brydża Sportowego (PZBS).  

 W szczególności:  

1) Turniej rozgrywany jest na stołach bez zasłon z użyciem bidding – 

boxów.  

2) Turniej zostanie rozegrany na wcześniej przygotowanych 

rozdaniach.  

3) Po rozegraniu 2 lub 3 rozdań następuje zmiana miejsc.  

4) Zawody prowadzone są na zapis maksymalny z zastosowaniem 

przepisów MPB i PZBS.  

5) Obowiązuje zakaz blefu otwarciem konwencyjnym.  

6) Karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw.  

7) Zapisywanie wyników za pomocą „pierniczków”. Za zapis 

w równym stopniu odpowiadają pary NS i EW. 

8) Obliczenie wyników dokonywane jest komputerowo przez 

sędziego prowadzącego zawody.  

9) Wyniki będą opublikowane bezpośrednio po turnieju.  
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10) Okres reklamacji 0,5 godziny po ogłoszeniu wyników.  

11) Wyniki i historie będą dostępne na stronie internetowej Śląskiego 

Związku Brydża Sportowego http://www.slzbs.pl/  

12) Zaistniałe spory w czasie turnieju rozstrzygają: sędzia zawodów 

i ich organizator.  

 Turniej brydża sportowego – klasyfikacja par  

 Punktacja w turnieju par;  

 1 miejsce PDF = liczba par x 2 i następnie z obniżką o 2  

 premie dla trzech czołowych par: 5, 3, 1 PDF  

 Turniej brydża sportowego – klasyfikacja drużynowa  

 Do klasyfikacji drużynowej UTW zostanie zaliczona suma wyników 

 dwóch par zgłoszonych przez uczelnię uczestniczącą w turnieju przed 

 jego rozpoczęciem.  

6. Nagrody:  

 Puchary Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

 im. Wojciecha  Korfantego w Bytomiu  

 Puchary ufundowane przez dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

 im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu otrzymają startujące w Turnieju 

 Uniwersytety Trzeciego Wieku, które zwyciężą w:  

 klasyfikacji drużynowej w turnieju szachowym,  

 klasyfikacji drużynowej w turnieju brydżowym.  

 Medale za zwycięstwo  

 Medale za zwycięstwo otrzymają:  

 troje pierwszych uczestników w turnieju szachowym,  

 trzy pierwsze pary w turnieju brydżowym.  

 Dyplomy uczestnictwa  

 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział  

 w VII Turnieju UTW w Szachach i Brydżu Sportowym o Puchar 
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 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego 

 w Bytomiu.  

7. Wyposażenie i sędziowanie:  

 Salę i sprzęt do gry zapewnia organizator. 

 Rozgrywki sędziować będą:  

 w turnieju szachowym – Klaus Leska (Sędzia II klasy sędziowskiej 

Polskiego Związku Szachowego), 

 w turnieju brydżowym – Andrzej Maszczyszyn (Sędzia 

Państwowy Polskiego Związku Brydża Sportowego). 

8. Uwagi końcowe:  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sędziów oraz 

 wprowadzenia zmian w regulaminie. Informacja o zmianach zostanie 

 ogłoszona na odprawie technicznej przed rozpoczęciem zawodów.  

 W imieniu organizatora informacji udzielają:  

1) w sprawach dotyczących turnieju szachowego:  

 Jan Cieplinski (BUTW), tel.: 503 167 034, poczta elektroniczna: 

 cieplinski.jan@wp.pl  

2) w sprawach dotyczących turnieju brydżowego:  

 Ewa Tyburczyk (BUTW), tel.: 668 613 680, poczta elektroniczna 

 htyburczyk@poczta.onet.pl  

3) w sprawach dotyczących zgłoszenia uczestników, wnoszenia opłat 

wpisowych i ogólnej organizacji Turnieju:  

 Elżbieta Morgoń-Ochman (CKU), tel.: 32 282 87 10, poczta 

 elektroniczna utw@utw.bytom.pl 


