              
REGULAMIN
XXIII EDYCJI TURNIEJÓW „GRAND PRIX” 
O INDYWIDUALNE MISTRZOSTWO CZĘSTOCHOWY W SZACHACH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH ,
O INDYWIDUALNE AKADEMICKIE MISTRZOSTWO CZĘSTOCHOWY W SZACHACH
oraz
O INDYWIDUALNE OTWARTE MISTRZOSTWO CZĘSTOCHOWY W SZACHACH
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Częstochowa przy współpracy Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie,
                      
	Do klasyfikacji końcowej rozgrywek uwzględniane są trzy najlepsze wyniki osiągnięte przez zawodnika w cyklu czterech turniejów. 

Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 
	Tempo gry: 

- dla grupy szkół podstawowych i gimnazjalnych -15 min. dla zawodnika na 
  partię 
           - dla pozostałych grup -10 min. + 5 sek. za posunięcie. 
	Indywidualne Mistrzostwa Częstochowy w Szachach: szkół podstawowych, 

            gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i mistrzostwa akademickie będą
            rozgrywane w piątki. 
	Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Częstochowy w Szachach będą rozgrywane w 

            soboty. 

	W rozgrywkach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 


Punktacja Grand Prix: 
W grupie Szkół Podstawowych punkty otrzymuje 50 pierwszych zawodników według 
następującego systemu: I miejsce -55 pkt., II miejsce -52 pkt., III miejsce -50 pkt., 
IV miejsce -48 pkt., V miejsce -46 pkt., VI miejsce -45 pkt., VII miejsce -44 pkt. 
itd. -L miejsce -1 pkt. 

W pozostałych grupach punkty otrzymuje 40 pierwszych zawodników w każdej grupie 
według następującego systemu: I miejsce -45 pkt., II miejsce -42 pkt., III miejsce 40 
pkt., IV miejsce -38 pkt., V miejsce -36 pkt., VI miejsce -35 pkt., VII miejsce 34 
pkt. itd. -XL miejsce -1 pkt. 


Klasyfikacja końcowa Grand Prix:
 O końcowej kolejności miejsc w cyklu Grand Prix decydują: 
-Suma punktów za miejsce uzyskane w trzech najlepszych turniejach. 
-Suma małych punktów (z tych samych trzech turniejów). 
-Pojedynek bezpośredni w ramach dogrywki do dwóch zwycięstw, 
w partii błyskawicznej (5 min.) (dotyczy miejsc I-III, pozostałe miejsca są 
dzielone) 

UWAGA: 
W cyklu turniejów indywidualnych obowiązuje wpisowe -za każdy turniej: 
-w Indywidualnych Mistrzostwach Częstochowy w Szachach: szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i mistrzostwach akademickich -10,-zł 
-w Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Częstochowy w Szachach -10,-zł  
juniorzy do    lat 13 -5 zł

