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REGULAMIN GRAND PRIX 2021
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

W SZACHACH SZYBKICH

1. Warunki zaliczenia turnieju do cyklu Grand Prix.
a) Współorganizatorem turnieju jest klub zrzeszony w WMZSZACH, lub inna instytucja mająca 

siedzibę na terenie województwa, sędzia turnieju ma uregulowaną roczną opłatę.
b) Każdy turniej musi być zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

Opłata rankingowa FIDE wynosi 2,50 zł za każdego zawodnika oraz 10 zł za rejestrację 
turnieju w Centralnym Rejestrze PZSzach, płatne na konto PZSzach.

c) Organizator wniesie opłatę rejestracyjną do WMZSzach w wysokości 4,00 zł za każdego 
zawodnika.

d) Turniej trwa 1 dzień (wyłącznie soboty, niedziele lub inne dni wolne).
e) Turniej rozgrywany jest system szwajcarskim na dystansie 9 rund.
f) Tempo gry wynosi P10'+5”lub P15.
g) Preferowana punktacja pomocnicza: Buchholz średni, Buchholz, liczba zwycięstw, progresja.
h) W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE.
i) W turnieju wypłaca się nagrody pieniężne (również w Turnieju Finałowym).

Minimalne nagrody pieniężne wynoszą:
j)

I miejsce – 350 zł, II - 250 zł, III - 150 zł, IV-100 zł V-50 zł   
Nagrody w kategoriach Junior i Juniorka: do 10, 14 i 18 lat, nestor od 55 lat, kobieta po 50 zł.
Nagrody do rankingu FIDE: 1200, 1500 po 50 zł.
Nagroda za najwyższy przyrost rankingu Fide- 50 zł
Nagroda losowana - 50 zł.
Istnieje możliwość łączenia nagród. Ostateczną decyzję podejmuje organizator. 
Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo w danej grupie minimum 
4 zawodników.

k) Wysokość wpisowego ustala organizator.
l) Organizator turnieju prześle minimum dwa tygodnie wcześniej komunikat organizacyjny 

w formie elektronicznej do Pawła Klimiuka email : p.klimiuk93@gmail.com, informację o 
terminie turnieju należy przekazać do umieszczenia w serwisie zbiorczym GP2021 jak 
najwcześniej. Przyjmuje się, że termin jest zarezerwowany dla danego turnieju, gdy wpisano 
go do serwisu zbiorczego GP2021:
Przy organizacji 2 turniejów w jeden weekend wymagane jest porozumienie pomiędzy 
organizatorami tych turniejów.
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m) Organizator na życzenie uczestnika ma obowiązek wystawić rachunek.
n) Turnieje mogą odbywać się w okresie 30.01.2021 – 19.12.2021.
o) Każdy turniej ma charakter otwarty, udział mogą wziąć wszyscy chętni.

2.  Klasyfikacja indywidualna Grand - Prix.
Klasyfikacja indywidualna uwzględnia tylko wyniki zawodników zarejestrowanych w Centralnym 
Rejestrze PZSzach w województwie warmińsko - mazurskim w czasie trwania turnieju. W przypadku 
zawodników nie zarejestrowanych z województwa warmińsko - mazurskiego obowiązuje rejestracja 
na pierwszym turnieju w którym zawodnik startuje (formularze rejestracyjne będą dostępne u sędziów 
na każdym turnieju).
O miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów uzyskanych w turniejach, po rozegraniu 5 turniejów
odrzuca się każdemu zawodnikowi 1 najsłabszy wynik, po rozegraniu 10 turniejów 2 a po 15 - 3 
najsłabsze wyniki itd..
3. Klasyfikacja drużynowa klubów WMZSzach.
Wynik drużyny w turnieju stanowi suma punktów uzyskanych przez 5 najlepszych zawodników z 
klubu. Przyjmuje się, ze zawodnik reprezentuje dany klub, gdy w Centralnym Rejestrze jest 
zarejestrowany w klubie w czasie trwania turnieju.
O miejscu w klasyfikacji decyduje suma wyników drużyny z turniejów, po rozegraniu 5 turniejów 
odrzuca się każdej drużynie 1 najsłabszy wynik, po rozegraniu 10 turniejów 2 a po 15 - 3 najsłabsze 
wyniki itd..
4. Turniej Finałowy Grand - Prix 2021.
Turniej Finałowy rozegrany zostanie do 19.12.2021 r. udział mogą wziąć wszyscy chętni. 
Organizatorem Turnieju Finałowego jest zwycięzca klasyfikacji drużynowej z roku 2019.
5. Klasyfikacja końcowa Grand - Prix indywidualna i drużynowa klubów WMZSzach.
Do klasyfikacji Grand - Prix dodaje się podwojone punkty z Turnieju Finałowego i w ten sposób 
otrzymuje się klasyfikacje końcową Grand - Prix, a w przypadku jednakowego wyniku decyduje 
miejsce w Turnieju Finałowym Grand - Prix 2021.

Nagrody za cykl Grand - Prix 2021.

I- 500 zł, II-400 zł, III-350 zł, IV-300 zł, V- 250 zł, 
VI- 200 zł, VII- 180 zł, VIII-150 zł, IX- 120 zł, X-100

Nagrody w kategoriach  Junior i Juniorka: do 10, 14 i 18 lat, nestor od 55 lat, kobieta po 100 zł.
Kluby WMZSzach za zajęcie miejsc 1 - 3 w klasyfikacji drużynowej otrzymają Puchary oraz prawo 
organizowania Turnieju Finałowego Grand - Prix 2021.
6. Sprawy różne.
Sędzią prowadzącym klasyfikację Grand Prix 2021 turniejów jest Paweł Klimiuk.
Ostateczna interpretacja regulaminu Grand Prix 2021 należy do Zarządu WMZSzach.
W przypadku absencji w Turnieju Finałowym zawodnika uprawnionego do nagrody za cykl Grand 
Prix w interesie zawodnika leży skontaktowanie się z Sekretarzem WMZSzach celem ustalenia formy 
przekazania nagrody.

Zarząd WMZSZACH
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