GRAND PRIX JAWORZNA
W SZACHACH
REGULAMIN
CEL:
Popularyzacja gry w szachy;
Integrowanie środowiska dzieci i młodzieży;
Doskonalenie umiejętności gry w szachy.

ORGANIZATOR:
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno tel. (32)7451030 wewn.80,

www.mckis.jaw.pl
TERMINY I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w Hali MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Jaworznie (sala szachowa)
w następujących terminach:
- 30 pazdziernika 2015 r. (piątek),
- 20 listopada 2015 r. (piątek,
- 11 grudnia 2015 r. (piątek),
- 08 stycznia 2016 r. (piątek),
- 29 stycznia 2016 r. (piątek),
Terminy poszczególnych turniejów mogą ulec zmianie. Każda zmiana daty i godziny rozgrywek
zostanie ogłoszona nie później niż tydzień przed planowanymi wcześniej rozgrywkami na stronie
www.jksz.mckis.jaw.pl.

CYKL I GODZINY ROZGRYWEK:
Grand Prix składa się z cyklu pięciu turniejów, rozgrywanych systemem szwajcarskim. Tempo gry
– 10 minut na zawodnika, 7 lub 9 rund w zależności od ilości startujących w danym turnieju.
Rozpoczęcie każdego z cyklów - godz. 16.30.

KLASYFIKACJE:
Turniej zostanie rozegrany w jednej grupie (OPEN).
W ramach tej grupy prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja juniorów do lat 8, do lat 10,
do lat 12 i do lat 14.

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:
W Grand Prix Jaworzna mogą brać udział wszyscy chętni pod warunkiem wcześniejszego
dokonania zgłoszenia na stronie: www.chessarbiter.com lub bezpośrednio na sali gry pół godziny
przed rozpoczęciem pierwszej rundy.
Nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich turniejach, do klasyfikacji zaliczone będa wyniki
z tych cykli, w których zawodnik startował.

OPŁATY WPISOWE:
Za udział zawodników w Grand Prix organizator nie pobiera wpisowego.

TABELA PUNKTOWA:
O
miejscu
w
klasyfikacji
generalnej
decyduje
suma
zdobytych
punktów
w poszczególnych turniejach. W przypadku równej ilości punktów decyduje suma małych
bucholtzów
w
dalszej
kolejności
wyżej
zajęte
miejsce
w ostatnim turnieju. Nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich turniejach, do klasyfikacji
zaliczone będa wyniki z tych cykli, w których zawodnik startował.

NAGRODY:
Nagrody na zakończenie całego cyklu Grand Prix:
I m-ce:
400zł;
II m-ce:
350zł;
III m-ce:
300zł;
IV m-ce:
200zł;
V m-ce:
150zł;
VI m-ce:
100zł;
VII m-ce:
80zł;
VII m-ce;
50zł;
Najlepszy zawodnik bez kategorii
I m-ce 70zł
II m-ce 50zł
Ranking 1600-1800
I m-ce 70zł
Ranking 1000-1599
I m-ce 50zł
W klasyfikacji juniorów nagrody rzeczowe za I miejsce do lat 8, do lat 10, do lat 12 i do lat 14.
Organizator przewiduje dodatkowe upominki.

KONTAKT:
Wszelkich informacji w sprawie Grand Prix udziela p. Jolanta Guzik (tel. 609-554-126)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich turniejach Grand Prix;
2. Ostateczna interpretacja regulaminu Grand Prix należy do Organizatora;
3. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności;
4. Wszyscy zawodnicy uczestniczą w turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność;
5. Uczestnicy biorący udział w turniejach wchodzących w skład Grand Prix wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w myśl postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz.926, z późn. zm.) oraz utrwalanie i wykorzystanie
wizerunku.

