
Regulamin cyklu turniejów  

„ Grand Prix Zachodniopomorskiego Związku Szachowego 2017/2018” 

 

Fundusz nagród turnieju finałowego 1500 złotych 
 

 

I. Organizator cyklu: 

 

a) Zachodniopomorski Związek Szachowy, 

 

II. Czas trwania cyklu: 

 

a) Czas cyklu obejmuje okres od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 

roku. 

 

III. Cel rozgrywek: 

 

a)  Popularyzacja królewskiej gry 

b)  Integracja środowiska Zachodniopomorskiego Związku Szachowego 

 

IV. Struktura cyklu Grand Prix ZZSzach: 

  

a) „Grand Prix ZZSzach” składa się z 5 turniejów rozgrywanych  systemem 

szwajcarskim na dystansie  9 rund tempem 13 minut + 3 sekundy  

zgłoszonych do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich. 

b) Współorganizatorem turnieju jest klub zrzeszony w ZZSzach, lub inna instytucja 

mająca siedzibę na terenie województwa. 

c) Organizator wniesie opłatę rejestracyjną do ZZSzach w wysokości 200 złotych za 

turniej. Wpisowe za turniej płatne na konto Zachodniopomorskiego Związku 

Szachowego:  

PKO BP S.A. I Oddział Koszalin  41 1020 2791 0000 7002 0091 3889. W tytule 

przelewu prosimy o wpisanie: „ Wpisowe za turniej (…) do Grand Prix ZZSzach. 



d) Turniej trwa 1 dzień (wyłącznie soboty, niedziele lub inne dni wolne).  

W jeden weekend można rozegrać maksymalnie 1 turniej. ( dotyczy także długich 

weekendów ). 

e) W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE . 

f) Maksymalne wpisowe do każdego turnieju wynosi  20 zł od osoby. 

g) Organizator turnieju prześle minimum miesiąc wcześniej komunikat 

organizacyjny w formie elektronicznej do osoby prowadzącej cykl.. Informację o 

terminie turnieju należy przekazać do umieszczenia na stronie związkowej  jak 

najwcześniej. Przyjmuje się, że termin jest zarezerwowany dla danego turnieju, 

gdy wpisano go do kalendarza na stronie Związkowej. 

h) Cykl trwa od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018. 

i) Każdy turniej ma charakter otwarty, udział mogą wziąć wszyscy chętni. 

j) Organizator turnieju ma obowiązek umieścić informację o tym, że turniej jest 

włączony do cyklu: Grand Prix ZZSzach umieścić w serwisie Regulamin cyklu, a 

także, że współorganizatorem jest Zachodniopomorski Związek Szachowy. 

k) Na zakończenie cyklu dla najlepszej dziesiątki rozegrany zostanie turniej 

finałowy. Dla reszty chętnych zorganizowany będzie Turniej Dodatkowy. 

       

V. Terminy i miejsce turniejów wchodzących w skład cyklu: 

 

I. Choszczno 11 listopada 2017 r ( sobota )  

II. Kołobrzeg 25 listopada 2017 r. ( sobota ) 

III. Koszalin 7 stycznia 2018 r  ( niedziela ) 

IV. Szczecin luty/marzec 2018 

V. Gryfice-kwiecień 2018 

 

VI. Punktacja cyklu: 

 

a) Klasyfikacja cyklu będzie oparta na sumie punktów zdobytych ze wszystkich 

turniejów. 

b) W przypadku równej ilości decydować będzie niższa suma miejsc. 

 

VII. Przepisy gry i ocena wyników:  



 

a) Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. 

b) Punktacja w każdym turnieju jest następująca: za zwycięstwo w partii zawodnik 

otrzymuje 1 pkt. za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt. 

c) Kolejność w turnieju szwajcarskim, przy jednakowej ilości punktów ustala się w 

oparciu o kryteria: 1. Buchholz średni 2. Buchholz pełny 3. Progress 4. Liczba 

zwycięstw. 

 

 

VIII. Nagrody: 

 

a) Dziesięciu najlepszych zawodników otrzyma nagrody finansowe o które będą 

walczyć w turnieju finałowym. 

b)  Fundusz nagród 1500 złotych. ( I- 400 zł, II- 250 zł, III- 200 zł, IV- 150 zł, V- 120 

zł, VI- 100 zł, VII- 80 zł, VIII- 70 zł, IX- 60 zł, X- 50 zł ) 

c) O zajętym miejscu pierwszej dziesiątki w cyklu będzie decydować turniej 

finałowy. 

d) W przypadku nieobecności zawodnika uprawnionego do gry w turnieju 

finałowym jego miejsce zajmuje kolejny, obecny na Sali gry. 

 

IX. Przepisy końcowe: 

 

a) Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i 

przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów 

turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – 

marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 

materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności 

zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. 

c) Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we 

własnym zakresie. 



d) Udział w cyklu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

e) Organizator turnieju ma obowiązek zapewnienia sprzętu dla wszystkich 

zawodników, tj. dla minimum 60 osób. 

f) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 

g) Organizator cyklu będzie informował o turniejach na stronie 

Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. Tam także będzie można znaleźć 

komunikat turnieju oraz link do serwisu turniejowego. 


