
 
 
 
 
 

Grand Prix  
Stulecia Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów 

(6 turniejów tempem P 7’+3”) 
 

 

1.TERMINARZ: 29.04; 
 

(pozostałe terminy zostaną podane po uzgodnieniu z dyrekcją MOK) 
 

Link do 1 turnieju 

 
Pierwszy turniej (29.04) odbędzie się w Restauracji Europejska przy ul. Dąbrówki 19. 

Kolejne 5 turniejów, które planowane są raz w miesiącu (oprócz wakacji letnich), w piątki –  
odbywać się będą w Starym Ratuszu przy ul. Rzeźnickiej 1 

 

zapisy do godz.17:15, I runda o godz.17:30 

2. MIEJSCE GRY: Restauracja Europejska ul. Dąbrówki 19 / Stary Ratusz ul. Rzeźnicka 1 w Gnieźnie 

3. WPISOWE i prawo gry w zawodach: udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny. Prawo gry mają 
wszyscy zawodnicy LKS Chrobry Gniezno oraz mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego  

4. TEMPO GRY: 7’ + 3” 

5. SYSTEM ROZGRYWEK: – w przypadku udziału: do 8 zawodników - rundowy 1-kołowy, powyżej 8 
zawodników – szwajcarski – 7 rund 

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU: ustalana jest w oparciu o zasady Kodeksu Szachowego 
PZSzach. dla przyjętego systemu rozgrywek.  
Pierwszych 7 zawodników każdego turnieju otrzymuje dodatkowo punkty przeliczeniowe do klasyfikacji 
końcowej cyklu, obliczone wg wzoru: 
 

  Pp = (8 - L) + Pt    

gdzie: Pp – punkty przeliczeniowe do klasyfikacji całego cyklu, L - lokata w turnieju, Pt – punkty uzyskane 
w turnieju 

7. KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU: 
Punktacja końcowa zawodnika w cyklu równa się sumie punktów przeliczeniowych zdobytych we 
wszystkich turniejach. Klasyfikacja ustalana jest na podstawie następujących, kolejno stosowanych 
kryteriów: suma punktów przeliczeniowych, ilość zwycięstw w turniejach, najwyższe lokaty w turniejach. 

8. NAGRODY:  

Puchary i nagrody w klasyfikacji generalnej cyklu: 
- za zwycięstwo indywidualne w cyklu – puchar dla zwycięzcy oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 oraz 
dla najlepszej kobiety 
- w grupie wiekowej zawodników do lat 8,10,14,18 (roczniki 2014, 2012, 2008, 2004) – puchary dla 
zwycięzców oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 oraz dla najlepszej dziewczynki. 
 
9. SĘDZIOWANIE: 
Zawody sędziuje Mirosław Sobczak ewentualnie inna osoba wyznaczona przez zarząd Chrobrego Gniezno  

 
 

Gniezno, 23.04.2022 roku       Zarząd LKS Chrobry Gniezno 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_2427/

