
 

Regulamin ,,Szachowego Grand Prix CoffeeDesk Szkół Podstawowych Klasa 1-3 oraz 4-8 

 

1. Szachowe Grand Prix jest cyklem 4 turniejów szachowych.  

2. Organizatorami  Grand Prix są Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo, a partnerami w 

przedsięwzięciu są: 

 , ,  

3. Celem turniejów szachowych jest integracja oraz popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i 

młodzieży z grupy szkół podstawowych. 

4. Turnieje  rozgrywane będą na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej ul. Jachtowa 38  78-131 

Dźwirzyno. 

5. Terminy zawodów podawane będą na stronie  ChessArbiter Pro, a pierwszy turniej rozegrany 

będzie w dniu 04 grudnia 2021r. 

6. Grand Prix rozgrywane będą w dwóch grupach na dystansie 7 rund P'15 na zawodnika: 

- grupa 1: klasy I-III  
- grupa 2: klasy IV-VIII 
 
7. Organizator zastrzega możliwość zmiany sytemu rozgrywek w zależności od liczby zawodników.  

8. Punktacja: 

- zwycięstwo w partii: 1 pkt.; 
- remis 0,5 pkt.;  
- przegrana 0 pkt.; 
- Grand Prix wygrywa ten zawodnik, który uzyska największą ilość punktów ze wszystkich turniejów. 
 
 9. Punktacja za każdy turniej przedstawia się następująco: 

Miejsce Punkty  Miejsce    Punkty 

1 50  11  10 



2 46  12  9 

3 42  13  8 

4 38  14  7 

5 34  15  6 

6 30  16  5 

7 26  17  4 

8 22  18  3 

9 18  19  2 

10 14  20  1 

10. W przypadku tej samej ilości punktów u zawodnika o wygranej decyduje zajęte miejsce podczas 

ostatniego turnieju. 

11. W każdym turnieju przewidziane są nagrody dla zawodników a na zakończenie cyklu wręczone 

zostaną puchary dla najlepszych. 

12. Zgłoszenia do turnieju są możliwe za pośrednictwem strony ChessArbiter Pro lub drogą 

elektroniczną email:  miloszrog@op.pl  . Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia 

zawodnika i posiadaną kategorię szachową lub jej brak. 

13. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 10 zł; dla zawodników Gminnego klubu Szachowego Solny 

Grzybowo 5zł. 

14. Podczas Grand Prix obowiązują przepisy gry FIDE . 

15. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i 

szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy.  Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice 

lub opiekunowie prawni. 

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Centrum 

Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie. 

17. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem , ostateczna decyzja należy do 

organizatora turnieju. 

 


