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Regulamin „GRAND PRIX 2022/23” 

  

1. „GRAND PRIX – 2022/23″ jest cyklem turniejów szachowych. W ciągu całego roku 
szkolnego odbędzie się ok. 8 turniejów. 

2. Organizatorami są: MOSiR Tuchów oraz OSP Karwodrza. 

3. Turnieje są rozgrywane w niedziele w wybranych placówkach leżących na terenie 
gminy Tuchów. Dokładny termin i miejsce każdego turnieju podawane będą  
na stronie internetowej szachy.cal24.pl 

4. Przeznaczone są wyłącznie dla osób amatorsko grających w szachy, czyli: 

• nie zrzeszonych w klubach sportowych,  

• nie grających w ligach seniorów  

• nie grających wyżej niż 5 liga juniorów 

• nie mających wyższej kategorii szachowej niż IV 
 

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

5. Mecze są rozgrywane z użyciem zegara szachowego, tempem P’15. Początkujące 
dzieci mogą otrzymać zgodę Organizatorów na grę bez zegara. Wówczas partia 
szachowa trwa 20 minut, a o zwycięstwie decyduje przewaga punktowa. 

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

7. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 10 zł. i w całości jest przeznaczona na cele 
statutowe Organizatorów (amortyzacja sprzętu szachowego, koszty związane  
z organizacją i obsługą turniejów, itp.).  

Dzieci biorące udział w zajęciach szachowych prowadzonych przez Organizatorów 
mają 50% zniżki. 

Dorośli, których dzieci lub wnukowie grają w turnieju – 50% zniżki. 

Opłata wpisowa może ulec zmianie w trakcie trwania cyklu. 

8. Kojarzenie par odbywa się komputerowo, przy pomocy programu Chess Arbiter Pro. 

9. O zajętym miejscu w poszczególnych turniejach decydują kolejno:  

• ilość zdobytych punktów 
• Bucholtz średni 
• Bucholtz pełny 
• ilość wygranych partii 
• Progresja 
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10. Turnieje odbywają się w dwóch grupach wiekowych: 

• Juniorzy (dzieci i młodzież) – ur. w roku 2004 i młodsi 

• Dorośli – ur. w roku 2003 i starsi 

11. W turnieju juniorów 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 2004-2005) 
• dziewcząt do 16 lat (urodzonych w latach 2006-2007) 
• dziewcząt do 14 lat (urodzonych w latach 2008-2009) 
• dziewcząt do 12 lat (urodzonych w latach 2010-2011) 
• dziewcząt do 10 lat (urodzonych w latach 2012-2013) 
• dziewcząt do 8 lat (urodzonych w latach 2014-2015) 
• dziewcząt do 6 lat (urodzonych w roku 2016 i młodszych) 
• chłopców do 18 lat (urodzonych w latach 2004-2005) 
• chłopców do 16 lat (urodzonych w latach 2006-2007) 
• chłopców do 14 lat (urodzonych w latach 2008-2009) 
• chłopców do 12 lat (urodzonych w latach 2010-2011) 
• chłopców do 10 lat (urodzonych w latach 2012-2013) 
• chłopców do 8 lat (urodzonych w latach 2014-2015) 
• chłopców do 6 lat (urodzonych w roku 2016 i młodszych) 

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

• ogólna (dla wszystkich uczestników) 
• kobiety 
• mężczyźni (panowie ur. w latach 1982-2003) 
• seniorzy (panowie ur. w latach 1962-1981) 
• oldboje (panowie ur. w roku 1961 i starsi) 

13. Wyniki poszczególnych turniejów są sumowane. Do klasyfikacji końcowej zalicza się 
sumę punktów zdobytych przez każdego zawodnika w całym cyklu z odrzuceniem  
2 najsłabszych rezultatów. 

Jeśli rozegramy 9 turniejów, to zalicza się sumę punktów z 7 turniejów; jeśli 
rozegramy 8 turniejów – sumę punktów z 6 turniejów; jeśli 7 turniejów – sumę 
punktów z 5 turniejów; czyli 2 turnieje u każdego zawodnika (najsłabsze lub 
nieobecne) nie są zaliczane do klasyfikacji końcowej – są odrzucane. 

Uwaga – Jeśli z różnych względów nie uda się rozegrać więcej niż 6 turniejów,  
to odrzucony zostanie tylko 1 najsłabszy rezultat. 
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14. O zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej i klasyfikacjach wiekowych decydują 
kolejno: 

• suma punktów ze wszystkich turniejów z odrzuceniem 2 najsłabszych 
• suma punktów „m-Buch.” z odrzuceniem 2 najsłabszych 
• suma punktów „Buch.” z odrzuceniem 2 najsłabszych 
• suma „zwycięstw” (wygranych partii) z odrzuceniem 2 najsłabszych 
• suma punktów „Progresja” z odrzuceniem 2 najsłabszych 

Uwaga – przy 6 lub mniej turniejach odrzucony zostanie tylko 1 najsłabszy rezultat. 

15. W przypadku uzyskania równej ilości punktów głównych oraz punktów  
we wszystkich punktacjach pomocniczych, przez co najmniej dwóch zawodników, 
wyższe miejsce jest przyznane zawodnikowi, który miał największą ilość punktów  
w najlepszym swoim turnieju.  

16. Prowadzona będzie też klasyfikacje rodzinna. Zaliczone będą do niej wyniki dwóch 
osób z rodzinny, mających największą ilość punktów. 

17. Na zakończenie cyklu zostaną rozdane nagrody dla najlepszych osób w poszczegól-
nych klasyfikacjach.  

• w kategorii ogólnej juniorów puchar otrzyma 10 najlepszych osób (z zastrze-
żeniem pkt. 18) 

• w kategorii ogólnej dorosłych puchar otrzyma 10 najlepszych osób (z zastrze-
żeniem pkt. 18) 

• w kategoriach wiekowych puchar otrzyma po 3 najlepsze osoby (z zastrze-
żeniem pkt. 18) 

• w klasyfikacji rodzinnej puchar otrzyma 10 najwyżej sklasyfikowanych rodzin 

18. Puchar w poszczególnych klasyfikacjach może otrzymać osoba, która wzięła udział  
w co najmniej połowie rozegranych turniejów.  

W klasyfikacjach do 10 lat i młodszych wymagana jest obecność na co najmniej 
połowie turniejów minus 1. 

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

• 15 najlepszych osób w klasyfikacji ogólnej 
• po 6 najlepszych osób w pozostałych kategoriach 
• każda osoba, która wzięła udział w co najmniej połowie turniejów, jeśli nie 

została sklasyfikowana na miejscach ujętych w poprzednich podpunktach 
niniejszego paragrafu. 

• każda rodzina, której członkowie wzięli udział w co najmniej 30% turniejów. 

20. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany ilości nagród w zależności  
od posiadanych środków. 
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21. 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. 

22. Ranking zawodnika, o którym mowa w pkt. 21 stanowi średni ranking  
z 3 ostatnich turniejów rozegranych przez tegoż zawodnika w ramach cyklu GRAND 
PRIX oraz innych turniejów, które prowadzą Organizatorzy (nie obejmuje Ligi 
Szachowej MOSiR-OSP – w tamtym cyklu jest prowadzony inny ranking). 

23. Jeśli zawodnik bierze po raz pierwszy udział w cyklu turniejów o GRAND PRIX,  
to Organizator przyznaje mu ranking startowy wg własnego uznania. 

24. Wyniki poszczególnych turniejów oraz klasyfikacje będą prezentowane na stronie 
www.szachy.cal24.pl 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania fotografii z turniejów  
na stronach internetowych i mediach społecznościowych przez nich prowadzonych. 

Brak pisemnego oświadczenia rodziców w sprawie niewyrażenia zgody na publikacje 
w/w danych osobowych i wizerunku dziecka, oznacza akceptację niniejszego punktu 
regulaminu. 

25. Organizatorzy zajmują się prowadzeniem turnieju. Za bezpieczeństwo dzieci  
w czasie, gdy nie grają one partii szachowej odpowiadają rodzice lub prawni 
opiekunowie. 

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

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

28. W kwestiach spornych, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem, ostateczna 
decyzja należy do Organizatorów turnieju. Organizatorzy zastrzegają sobie również 
prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

29. Każdorazowy udział dziecka w turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu 
przez jego rodziców. 

http://www.szachy.cal24.pl/

