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Regulamin „Szachowego GRAND PRIX dzieci i młodzieży – 2018” 

  

1. „Szachowe GRAND PRIX dzieci i młodzieży – 2018″ jest cyklem turniejów 
szachowych. W ciągu całego roku odbędzie się 8 turniejów. 

2. Organizatorami są: SP Lubaszowa oraz UKS „VICTORIA” Łowczów. 

3. Turnieje będą rozgrywane w soboty lub niedziele na terenie SP Łowczów,  
SP Lubaszowa, ewentualnie w innej placówce na terenie gminy Tuchów. 
Dokładny termin i miejsce każdego turnieju podawane będą na stronie 
internetowej sp.lubaszowa.pl i sp.lowczow.pl 

4. Przeznaczone są wyłącznie dla dzieci i młodzieży (ur.w roku 2000 i młodszych) 
amatorsko grających w szachy, nie związanych z żadnym klubem sportowym 
(nie dotyczy Uczniowskich Klubów Sportowych).  

4.1. Za zawodnika klubu sportowego organizatorzy uznają osobę, która spełnia 
przynajmniej jeden z warunków: 

 W Centralnym Rejestrze PZSzach posiada przynależność klubową. 

 Nie ma przynależności klubowej w Centralnym Rejestrze PZSzach,  
ale w przeciągu roku wystąpił co najmniej w 1 turnieju indywidualnym  
w barwach dowolnego klubu szachowego. 

 Nie ma przynależności klubowej w Centralnym Rejestrze PZSzach,  
ale w przeciągu roku figurował w składzie dowolnego klubu sportowego  
na zawodach drużynowych. 

 
4.2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania tzw. „dzikiej karty”. 

5. Równolegle (w tym samym miejscu i dniu) rozgrywane będą turnieje w ramach 
„Szachowego GRAND PRIX – 2018”, które przeznaczone są dla osób dorosłych 
(urodzonych w roku 1999 i starszych). 

6. Mecze są rozgrywane z użyciem zegara szachowego, tempem P’15. 

7. Obowiązują przepisy FIDE, z ewentualnymi korektami, o czym uczestnicy 
zostaną poinformowani przed każdym turniejem. 

8. Turnieje rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. 

9. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 5 zł. i w całości jest przeznaczona na cele 
statutowe organizatorów. 
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10. Kojarzenie par odbywa się komputerowo, przy pomocy programu Chess 
Arbiter Pro. 

11. O zajętym miejscu w poszczególnych turniejach decydują kolejno:  

 ilość zdobytych punktów 
 Bucholtz średni 
 Bucholtz pełny 
 ilość wygranych partii 
 Progresja 

12. Wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie turniejowej, jednak klasyfikacja 
„GRAND PRIX” prowadzona jest w następujących kategoriach wiekowych:  

 ogólna (dla wszystkich uczestników) 
 dziewcząt do 18 lat (urodzonych w latach 2000-2001) 
 dziewcząt do 16 lat (urodzonych w latach 2002-2003) 
 dziewcząt do 14 lat (urodzonych w latach 2004-2005) 
 dziewcząt do 12 lat (urodzonych w latach 2006-2007) 
 dziewcząt do 10 lat (urodzonych w latach 2008-2009) 
 dziewcząt do 8 lat (urodzonych w latach 2010-2011) 
 dziewcząt do 6 lat (urodzonych w roku 2012 i młodszych) 
 chłopców do 18 lat (urodzonych w latach 2000-2001) 
 chłopców do 16 lat (urodzonych w latach 2002-2003) 
 chłopców do 14 lat (urodzonych w latach 2004-2005) 
 chłopców do 12 lat (urodzonych w latach 2006-2007) 
 chłopców do 10 lat (urodzonych w latach 2008-2009) 
 chłopców do 8 lat (urodzonych w latach 2010-2011) 
 chłopców do 6 lat (urodzonych w roku 2012 i młodszych) 

13. O miejscu zajętym w poszczególnych klasyfikacjach decydują kolejno:  

 suma zdobytych punktów w 6 najlepszych turniejach danego zawodnika 
 suma 6 najwyższych punktów „Bucholtz średni” u danego zawodnika 
 suma 6 najwyższych punktów „Bucholtz pełny” u danego zawodnika 
 suma wygranych partii w 6 najlepszych turniejach danego zawodnika 
 suma 6 najwyższych punktów „Progresja” u danego zawodnika 

14. W przypadku uzyskania równej ilości punktów głównych oraz punktów  
we wszystkich punktacjach pomocniczych, przez co najmniej dwóch zawodni-
ków, wyższe miejsce jest przyznane zawodnikowi, który miał największą ilość 
punktów w najlepszym swoim turnieju. Jest tu brana pod uwagę taka sama 
kolejność ustalania miejsc, jak podczas poszczególnych turniejów. 

15. W przypadku nieobecności zawodnika, spowodowanej jego grą w następują-
cych turniejach:  
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 zawody drużynowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim (w tym Ligi 
Juniorów i Seniorów, organizowane przez Wojewódzkie Związki 
Szachowe) 

 zawody indywidualne na szczeblu co najmniej wojewódzkim 

zawodnik otrzymuje za tenże nieobecny turniej średnią punktów ze wszystkich 
swoich turniejów, jakie rozegrał w ramach GRAND PRIX 2018, z zastrzeżeniem 
pkt. 16. Średnia ta zostaje dodana po zakończeniu ostatniego turnieju. 

16. Swoją nieobecność spowodowaną uczestnictwem w turniejach określonych  
w poprzednim punkcie, zawodnik musi zgłosić przed rozpoczęciem danego 
turnieju z cyklu GRAND PRIX 2018, na którym będzie on nieobecny.  
Nie zgłoszenie tego faktu lub zgłoszenie go po turnieju, skutkuje nieprzyzna-
niem średniej punktów z całego roku, jak zostało to określone w poprzednim 
punkcie regulaminu. 

17. Zawodnik może otrzymać średnią pkt. o której mowa w pkt. 15 i 16 maksy-
malnie 2 razy w całym cyklu. 

18. Na początku 2019 roku zostaną rozdane nagrody dla najlepszych osób w posz-
czególnych klasyfikacjach.  

 w kategorii ogólnej puchar otrzyma 10 najlepszych osób (z zastrzeże-
niem pkt. 19). 

 w kategoriach wiekowych puchar otrzyma po 3 najlepsze osoby (z za-
strzeżeniem pkt. 19). 

19. Puchar w poszczególnych klasyfikacjach może otrzymać osoba, która wzięła 
udział w co najmniej 4 turniejach. W klasyfikacjach do 10 lat i młodszych 
wymagana jest obecność na co najmniej 3 turniejach. 

20. Przyznane zostaną również puchary dla najmłodszego zawodnika oraz za-
wodniczki. Uwzględnianie będą dzieci, które wezmą udział w co najmniej  
2 turniejach. 

21. Dla najlepszych osób przewidziane są również dyplomy. Otrzyma je:  

 20 najlepszych osób w klasyfikacji ogólnej 
 po 6 najlepszych osób w pozostałych kategoriach 
 każda osoba, która wzięła udział w co najmniej 4 turniejach (w klasy-

fikacjach do 10 lat i młodszych – 3 turniejach), jeśli nie została sklasyfi-
kowana na miejscach ujętych w poprzednich podpunktach niniejszego 
paragrafu. 

22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości nagród w zależności  
od posiadanych środków. 
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23. Na potrzeby GRAND PRIX prowadzony jest ranking zawodników. Służy on 
rozstawieniu zawodników przed turniejem. Ranking, jaki każdy zawodnik 
uzyskał w danym turnieju jest obliczany przez program Chess Arbiter Pro. 

24. Ranking zawodnika, o którym mowa w pkt. 23 stanowi średni ranking  
z 3 ostatnich turniejów rozegranych przez tegoż zawodnika w ramach cyklu 
GRAND PRIX. 

25. Jeśli zawodnik bierze po raz pierwszy udział w cyklu turniejów o GRAND PRIX, 
to otrzymuje ranking startowy, który wynosi 1000 (a w przypadku zawodników 
posiadających kategorie szachowe – wartość punktową przyporządkowaną  
do danej kategorii, wg przepisów PZSzach). 

26. Organizatorzy zajmują się prowadzeniem turnieju i nie ponoszą odpowiedzial-
ności za bezpieczeństwo dzieci poza salą gry. Za bezpieczeństwo dzieci 
odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

27. Za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez dziecko na terenie 
placówki, w której odbywa się turniej, odpowiedzialność ponoszą jego rodzice 
lub prawni opiekunowie. 

28. Zgłoszenie dziecka do turnieju oznacza akceptację wszystkich punktów 
niniejszego regulaminu. 

29. W kwestiach spornych, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem, 
ostateczna decyzja należy do organizatorów turnieju. 


