
   
 

REGULAMIN GRAND PRIX 2023
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

W SZACHACH SZYBKICH POD PATRONATEM PREZESA
PZSZACH ARCYMISTRZA RADOSŁAWA JEDYNAKA

1. Warunki zaliczenia turnieju do cyklu Grand Prix.

a) Współorganizatorem turnieju jest klub zrzeszony w WMZSZACH, lub inna instytucja mająca 
siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, sędziowie turnieju mają uregulowaną 
opłatę roczną.
b) Każdy turniej musi być zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich. Opłata 
rankingowa FIDE wynosi 3,00 zł za każdego zawodnika turnieju w Centralnym Rejestrze PZSzach,
płatne na konto PZSzach.
c) Organizator wniesie opłatę rejestracyjną do WMZSzach w wysokości 3,50 zł za każdego 
zawodnika w terminie 21 dni od zakończenia turnieju. 
Turniej finałowy zwolniony jest z opłat rejestracyjnych.
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”
g) Preferowana punktacja pomocnicza: Buchholz średni, Buchholz, liczba zwycięstw, progresja.
h) W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego PZSZACH
i) W turnieju wypłaca się nagrody pieniężne (również w Turnieju Finałowym).
j) Minimalne nagrody pieniężne wynoszą:
- I miejsce- 350 zł
- II miejsce- 300 zł
- III miejsce – 250 zł
- IV miejsce- 200 zł
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- V miejsce- 150 zł
- VI miejsce- 100 zł

Nagrody specjalne:
 Najlepszy Junior i Juniorka do lat 14,18, Nestor od 60 lat, Kobieta- 100 zł
 Najwyższy przyrost FIDE, Nagroda losowana- 100 zł

Nagrody rzeczowe dla najlepszych Młodzików do lat 10 finansuje WMZSZACH.

Organizator turnieju decyduje o wysokości wpisowego oraz formie (ewentualnego łączenia 
lub nie) przyznawania nagród.

k) Koordynatorem cyklu Grand Prix jest Pan Paweł Klimiuk. Zgłoszenie turnieju powinno nastąpić 
minimum 21 dni przed planowanymi zawodami. Dane kontaktowe: Paweł Klimiuk, adres email:
p.klimiuk93@gmail.com, tel. 535 056 390

l) Każdy turniej ma charakter otwarty i każdy chętny może wziąć w nim udział.

m) Rozgrywki trwają od 11.02.2023- 17.12.2023

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 we wszystkich  turniejach, regulamin
punktacji w załączeniu. Po rozegraniu wszystkich turniejów odrzuca się jeden najsłabszy wynik lub 
absencję.

3. Klasyfikacja drużynowa klubów WMZSzach.

Wynik drużyny w turnieju stanowi suma punktów uzyskanych przez 5 najlepszych zawodników
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 ze wszystkich turniejów, odrzuca się 
każdej drużynie jeden najsłabszy wynik.

 
4. Turniej Finałowy Grand - Prix 2023.

 Organizatorem Turnieju Finałowego Grand Prix 2023 będzie oferent wyłoniony w drodze 
konkursu. Punkty z Turnieju Finałowego do cyklu liczone będą podwójnie, a nagrody za cykl 
podniesione o 50% w stosunku do średniej wysokości nagród z wszystkich rozegranych turniejów.
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5. Sprawy różne. 

Sędzią prowadzącym klasyfikację Grand Prix 2023 turniejów jest Paweł Klimiuk.
Ostateczna interpretacja regulaminu Grand Prix 2023 należy do Zarządu WMZSzach.

Kamil Zapałowski
Prezes WMZSZACH
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