
Toruń, dnia 7.10.2011 r. 

 

 

REGULAMIN 

OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO 

W CYKLU GRAND PRIX TORUNIA NA ROK 2012 

W SZACHACH SZYBKICH P-15` 

 

1. ORGANIZATOR 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza"  w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 7 

Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń 

 

2. CELE: 

- popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych; 

- wyłonienie mistrzów Torunia na rok 2012 w grupach wiekowych do 10 lat, do 12 lat, 

do 15 lat, OPEN Junior oraz OPEN Senior. 

 

3. TERMINY: 

Turniej Grand Prix będzie rozgrywany w następujących terminach: 

I RUNDA   15 PAŹDZIERNIK 2011 r. 

II RUNDA   5 LISTOPAD 2011 r. 

III RUNDA   3 GRUDZIEŃ 2011 r. 

IV RUNDA   14 STYCZEŃ 2012 r. 

V RUNDA   4 LUTY 2012 r. 

VI RUNDA   3 MARZEC 2012 r. 

VII RUNDA   7 KWIECIEŃ 2012 r. 

FINAŁ GRAND PRIX   12 MAJ 2012 r. 

 

Początek rozgrywania poszczególnych rund i finału - godzina 10
00

. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych rund. 

 

4. MIEJSCE GRY: 

Sale pracowni szachowej, języków obcych i sala Kominkowa Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej „Dom Harcerza" w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 7. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

Zgłoszenie udziału bezpośrednio przed turniejem w czasie od godz. 9
30

 do godz. 9
50

. 

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dyst ansie 7 rund 

 (w poszczególnych cyklach GRAND PRIX) w dwóch grupach turniejowych.  

 

GRUPA DZIECI – grupy wiekowe do 10 lat, do 12 lat, do 15 lat, oraz 

GRUPA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – grupy OPEN Junior i OPEN Senior.  

 

 

 



Miejsca w każdej rundzie ustalane będą na podstawie ilości zdobytych punktów, w razie 

ich równości o kolejności decydują: 

 

a.   wartościowanie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych); 

b.   wartościowanie Buchholza (bez odrzucenia skrajnych); 

c.   sumowanie tabeli postępowej z rundy na rundę (progres). 

 

W przypadku zgłoszenia się w danej grupie wiekowej mniejszej ilości zawodników niż 

dziewięciu, obowiązywał będzie rundowy system prowadzenia kojarzeń. Przy równej 

ilości punktów w tym wypadku, o kolejności zajętych miejsc decydują: 

 

a.   system Sonneborna - Bergera; 

b.   wynik bezpośredniej partii pomiędzy zawodnikami dzielącymi miejsca; 

c.   większa liczba zwycięstw; 

d.   większa liczba zwycięstw czarnymi bierkami. 

 

Miejsca w całym turnieju będą ustalane na podstawie punktów zdobywanych przez 

zawodników w kolejnych rundach z odrzuceniem wyniku jednej najgorszej rundy. 

Jeżeli po ostatniej rundzie finałowej, dwóch względnie kilku zawodników danej grupy 

wiekowej uzyska tę samą ilość punktów, to o kolejności zajętych miejsc zadecyduje: 

wyższe miejsce zajęte w rundzie finałowej.  

 

Poszczególne grupy wiekowe obejmują roczniki: 

 

a.   juniorzy do 10 lat- 2002 i młodsi; 

b.   juniorzy do 12 lat- 2000 i 2001; 

c.   juniorzy do 15 lat- 1997, 1998 i 1999; 

d.   OPEN Junior – 1994 i młodsi. 

e.   OPEN Senior – 1993 i starsi. 

 

7. TEMPO GRY: 

15 minut dla zawodnika 
 

8. OPŁATY STARTOWE: 

- opłata startowa dla dzieci i młodzieży wynosi   3 zł 

- opłata startowa w kategorii OPEN Junior wynosi   5 zł 

- opłata startowa w kategorii OPEN Senior wynosi  10 zł. 

 

Wpisowe przeznaczane jest na nagrody. 

 

9. NAGRODY: 

Podział nagród uwzględniał będzie pięć grup: do 10 lat, do 12 lat, do 15 lat,  

OPEN Junior i OPEN Senior. Po każdym turnieju dla czołowych zawodników 

poszczególnych grup będą ufundowane drobne upominki. 

 

W finale podsumowującym całość turnieju organizator ufunduje puchary dla 

zwycięzców poszczególnych grup i przynajmniej po trzy dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- obowiązują przepisy FIDE dla skróconego czasu gry; 

- ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

ZAPRASZAMY ! 


