
                                                                               

REGULAMIN 

Grand Prix o Puchar 10-lecia  

Językowej Szkoły Podstawowej PRYMUS  

w szachach szybkich P 10’ 
 

 

Językowa Szkoła Podstawowa Prymus i LKS Chrobry Gniezno zapraszają do udziału w cyklu 4 

turniejów przeznaczonych dla juniorów LKS Chrobry Gniezno, uczestników „Szkółki Szachowej MOK” 

oraz uczniów JSP PRYMUS. Brać w nim mogą udział zawodnicy do 14 roku życia (rocznik 2008 i młodsi), 

którzy legitymują się II, III, IV i V kategorią szachową lub też nie posiadają jeszcze kategorii szachowej. 

 

1.TERMINARZ:  

I turniej: piątek, 4 marca, godzina 17.30 
 

Daty rozegrania trzech 
pozostałych turniejów podane zostaną w terminie późniejszym  

 

2. MIEJSCE GRY: Językowa Szkoła Podstawowa PRYMUS w Gnieźnie, ul. Artyleryjska 1, sala nr 17 (II 

piętro), 

3. WPISOWE: udział w turnieju jest całkowicie bezpłatny 

4. TEMPO GRY: P 10’ (po 10 minut na partię dla zawodnika) 

5. SYSTEM ROZGRYWEK: – w przypadku udziału: do 8 zawodników - rundowy 1-kołowy, powyżej 8 

zawodników – szwajcarski – 6 rund 

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA W POSZCZEGÓLNYCH TURNIEJACH:  

Rozegrany zostanie jeden turniej, a w jego ramach prowadzone będą trzy oddzielne klasyfikacje:  

- w grupie wiekowej zawodników do lat 8 (rocznik 2014 i młodsi); 

- w grupie wiekowej zawodników do lat 11 (roczniki 2013, 2012 i 2011); 

- w grupie wiekowej zawodników powyżej 11 lat (roczniki 2010, 2009, 2008). 

7. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU: 

Poprzez serwis: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5714522338754560  

lub (w przypadku wolnych miejsc) na sali gry w dniu turnieju do godziny 17.15 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5714522338754560


Klasyfikacja ustalana jest w oparciu o zasady Kodeksu Szachowego dla przyjętego systemu rozgrywek. 

Pierwszych 10 zawodników każdego turnieju otrzymuje dodatkowo punkty przeliczeniowe do klasyfikacji 

końcowej cyklu, obliczone wg wzoru: 

  Pp = (11 - L) + Pt    

Gdzie: Pp – punkty przeliczeniowe do klasyfikacji całego cyklu, L - lokata w turnieju, 

Pt – punkty uzyskane w turnieju 

 

8. KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU: 

Prowadzone będą trzy oddzielne klasyfikacje:  

Prowadzone będą trzy oddzielne klasyfikacje:  

- w grupie wiekowej zawodników do lat 8 (rocznik 2014 i młodsi); 

- w grupie wiekowej zawodników do lat 11 (roczniki 2013, 2012 i 2011); 

- w grupie wiekowej zawodników powyżej 11 lat (roczniki 2010, 2009, 2008). 

 

Punktacja końcowa zawodnika w cyklu równa się sumie punktów przeliczeniowych zdobytych we 

wszystkich 4 turniejach. Klasyfikacja ustalana jest na podstawie następujących, kolejno stosowanych 

kryteriów: suma punktów przeliczeniowych, ilość zwycięstw w turniejach, najwyższe lokaty w turniejach. 

 

9. NAGRODY:  

a) w każdym turnieju: przewiduje się po jednej nagrodzie (upominku) dla najlepszego zawodnika w każdej 

grupie wiekowej.  

b) puchary i nagrody w klasyfikacji generalnej cyklu: dla trzech najlepszych zawodników w każdej 

grupie wiekowej; upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników cyklu 

 

10. SĘDZIOWANIE: 

Zawody sędziuje osoba wyznaczona przez zarząd LKS Chrobry Gniezno                                                                  

 

                Gniezno, 25.02.2022 roku 


