
 
REGULAMIN 

Grand Prix KS LECH-WSUS 2021-2022 
 

 

1. ORGANIZATOR:   Klub Szachowy LECH-WSUS Poznań.  
 

2. MIEJSCE:  Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań, ul. Głogowska 26, sala nr 316.  
 

3.  UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA:   

W cyklu rozgrywek Grand Prix mogą brać udział aktywni i byli członkowie Klubu, uczestnicy Szkółki 
Szachowej i członkowie ich rodzin oraz niestowarzyszeni kandydaci na członków Klubu.  
 

Warunki udziału:  
● przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:  kszlech@wsus.pl , najpóźniej w dniu poprzedzającym  
   turniej do godziny 15:00, 
● przybycie do sali gier w dniu turnieju do godz. 9:50 i uregulowanie startowego: 5 zł, juniorzy 3 zł. 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK:    

10 turniejów rozgrywanych systemem szwajcarskim lub rundowym, w tym turnieje o numerach:   
 

● nieparzystych - 7 rund, tempo gry P’15, 
● parzystych - 11 rund, tempo gry P’5.  
 

   UWAGA: Liczba rund może ulec zmianie w przypadku zbyt małej liczby uczestników - decyduje sędzia. 
 

 

5. TERMINARZ ROZGRYWEK:    

Turniej 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

rok 2021 2022 

data 13.11 27.11 8.01 29.01 19.02 5.03 26.03 9.04 14.05 18.06 
 

 

6. KLASYFIKACJA w turnieju ustalana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach dla 
zastosowanego systemu rozgrywek. W wypadku równej liczby punktów oraz niemożności rozstrzygnięcia na 
podstawie 1. kryterium pomocniczego o zwycięstwie w turnieju zadecyduje dogrywka z 2 partii w tempie 
P’5, a przy remisie, po ponownym losowaniu kolorów bierek rozgrywane będą pojedyncze partie do 
pierwszej wygranej. Jeśli wszystkie kryteria pomocnicze nie umożliwią ustalenia kolejności dalszych 
zawodników o równej punktacji, miejsca te będą dzielone ex aequo.  
 

7. KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRAND PRIX: 

    7.1. Uczestnik turnieju otrzyma do klasyfikacji końcowej notę za zajęte miejsce, według poniższej tabeli: 
 

miejsce w turnieju 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. i dalsze 

nota 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
          

    7.2. Punktacja końcowa zawodnika zostanie ustalona na podstawie sumy wyników i not uzyskanych w 6 
najwyżej dla niego punktowanych turniejach. Jeśli zawodnik weźmie udział w mniejszej liczbie turniejów niż 
6, jego ocena końcowa będzie równa sumie wszystkich uzyskanych przez niego rezultatów w turniejach, 
będących sumą uzyskanych wyników punktowych i not przyznanych zgodnie z tabela w punkcie 7.1.    
 

    7.3. Klasyfikacja końcowa uczestników Grand Prix ustalona zostanie z uwzględnieniem następujących, 
kolejno stosowanych kryteriów oceny:  
 

● suma wyników i not według ustaleń w pkt. 7.2.,  
● liczba zwycięstw w turniejach,  
● mniejsza liczba rozegranych turniejów,  
● najwyższa lokata w turniejach.  
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W wypadku równej sumy wyników i not oraz niemożności ustalenia kolejności na podstawie 2. 
kryterium pomocniczego o zwycięstwie w GP zadecyduje baraż z dwóch partii w tempie P’5, a w razie 
remisu - dogrywka po jednej partii do pierwszej wygranej; losowanie kolorów przed każdym etapem barażu.  

Jeśli wszystkie kryteria pomocnicze nie umożliwią ustalenia kolejności dalszych zawodników o równej 
punktacji końcowej ich miejsca będą dzielone ex aequo.  

 
    7.4. Po zakończeniu cyklu Grand Prix 2021/22 ustalone zostaną następujące klasyfikacje końcowe: 

 

 ● seniorzy, 
 ● juniorzy do lat 18, 
 ● młodzicy do lat 10, 
 

    oddzielnie w konkurencjach męskich i żeńskich. 
 

8. NAGRODY: 
 

 ● zwycięzca turnieju będzie zwolniony z opłaty startowego w następnym turnieju, 
 

 ● za cały cykl turniejów Grand Prix: 
 

   - zwycięzca cyklu otrzyma puchar i kartę prezentową EMPiK-u, 
 

   - najlepsi uczestnicy w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają upominki rzeczowe lub   
     książkowe względnie karty prezentowe EMPIK-u. 
 

 ● nagrodę po zakończeniu cyklu GP może otrzymać uczestnik, który rozegrał minimum 5 turniejów.  

 
 

                               Sędzia Główny  
 Janusz Woda, IA  

 

          Poznań, 4.11.2021 r. 

 
 


