
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

CYKLU GRAND PRIX SULECHOWA  
W SZACHACH SZYBKICH W ROKU 2014 r. 

 
I. CEL DODATKOWY: 
             · Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami, 
             · integracja środowiska szachowego, 

     · odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży, 
             · pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu, 
             · rywalizacja sportowa  
 
II. NASZE MOTTO 
             · Gra w szachy to SUPER ZABAWA 
 
III. PATRONAT HONOROWY: 
            ·  Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie Pan Rafał ROSOLSKI 
 
IV. PATRONAT MEDIALNY:   
           ·  Oficjalna strona internetowa klubu :  http://www.szachysulechow.pl  
 
V. ORGANIZATORZY:   
            ·  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 
            ·  Klub Szachowy Sulechów 
 

VI. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:  
              ·  Arkadiusz WIŚNIEWSKI   arycja@poczta.onet.pl    Tel. 728810437 
 

VII. MIEJSCE I TERMINY CYKLU GRAND PRIX: 
             · Grand Prix w 2014 roku składać się będzie 4 turniejów szachowych 
             · Miejsce zawodów:  Sulechowski Dom Kultury ul. Wielkopolska 3    66-100 Sulechów 
             · Termin zawodów: 

Turniej Pierwszy    - 29 marzec 2014 r. sobota  - TURNIEJ SIĘ ODBYŁ  
Turniej Drugi         - 26 kwiecień 2014 r. sobota  - TURNIEJ SIĘ ODBYŁ  
Turniej Trzeci        - 31 maj 2014 r. sobota   
Turniej Czwarty     - II połowa roku, termin zawodów zostanie podany na miesiąc przed turniejem 
Turniej Piąty          - II połowa roku, termin zawodów zostanie podany na miesiąc przed turniejem 
 

             · Rozpoczęcie wszystkich zawodów godzina 10.00 
 

       ZAPISY  
        W dniu zawodów do godz. 9.45 lub wcześniej na stronach internetowych 
 

        Na stronie klubu  http://www.szachysulechow.pl/pl/linki-+-kontakt 
        Na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje.php 
        e-mail: arycja@poczta.onet.pl 
 
VIII. KLASYFIKACJA GENERALNA: 
         
        Cały cykl składa się z 4 turniejów. Do klasyfikacji generalnej liczy się suma punktów  uzyskanych we 
        wszystkich turniejach. 
        W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie: 

• Większa liczba I miejsc,  
• Bezpośredni  pojedynek, 
• Liczba zwycięstw, 
• Większa liczba II miejsc itd. 

 
 

    WAŻNE: Do podsumowania cyklu Grand Prix pod uwagę będą brane wszystkie turnieje. 
 
IX. SYSTEM ROZGRYWEK: 
             · Szwajcarski na dystansie 7 rund. 
             · W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w niżej 
wymienionych kategoriach:  
              „A” „OPEN” 

„B” ranking ELO, PZSzach od 1401 do 1800 (decyduje wyższy ranking) 
„C” ranking ELO, PZSzach do 1400 (decyduje wyższy ranking) 
 



X. TEMPO I PRZEPISY GRY: 
             · Tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika, 
             · W turnieju obowiązują najnowsze przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach. 
 
XI. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU: 
              ·  Wpisowe: 

- Seniorzy 10 zł 
- Juniorzy 5 zł  
 

        WAŻNE:  

100 % WPISOWEGO PRZEZNACZONE NA NAGRODY FINANSOWE WRĘCZANE W  FINALE 
GRAND PRIX SULECHOWA W SZACHACH W PIĄTYM OSTATNIM TURNIEJU. 

 
XII. NAGRODY I WYRÓ ŻNIENIA: 
              · W klasyfikacji indywidualnej poszczególnych turniejów tj: I, II, III IV: 
                                - puchary  za I miejsca w kategoriach „A, B, C” , 
                               -dyplomy za miejsca I-III  we wszystkich kategoriach, 
 
Nagrody w klasyfikacji generalnej po podliczeniu wyników z czterech turniejów:  
 
Grupa A (OPEN) 
                               - I miejsce – 200 zł  
                               - II miejsce – 150 zł 
                               - III miejsce – 100 zł 
                               - IV miejsce – 50 zł 
                               - V miejsce – nagroda rzeczowa 
 
Grupa B (ranking ELO, PZSzach od 1401 do 1800) 
 

                               - I miejsce – 120 zł  
                               - II miejsce – 80 zł 
                               - III miejsce – 50 zł 
                               - IV miejsce – 30 zł 
                               - V miejsce – nagroda rzeczowa 
 
Grupa C (ranking ELO, PZSzach do 1400) 
 

                               - I miejsce – 80 zł  
                               - II miejsce – 60 zł 
                               - III miejsce – 40 zł 
                               - IV miejsce – nagroda rzeczowa lub finansowa 
                               - V miejsce – nagroda rzeczowa 
 
Nagrody mogą być łączone. 
 
Przewiduje się wyróżnienia, nagrody rzeczowe lub finansowe dla: 
  - najmłodszego zawodnika turnieju 
  - najstarszego zawodnika turnieju 

 - najlepszej kobiety  
 

XIII. SPRAWY WYCHOWAWCZE 
              - W czasie gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom bezproblemowe   
                  rozegranie partii, oraz kategoryczny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu. 
               - Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! ,  
                 we współpracy z Organizatorem. 
 
XV. SPRAWY RÓŻNE 
               - Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod nadzorem opiekuna! 
               - Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą      
                w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody. 
               - Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz weryfikacja zawodników mogących brać udział  
                w turnieju należy do kierownika zawodów oraz sędziego głównego.  
 
 
 
 
 

                                                   Z szachowym pozdrowieniem   
       
          Arkadiusz WIŚNIEWSKI 


