
Regulamin 

VIII Grand Prix Szkół Podstawowych w Szachach 2018/2019 

PATRONAT HONOROWY: 
 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

Organizatorzy 

Grodziski Klub Szachowy im. Mieczysława Najdorfa, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Chełmonie” w Adamowiźnie, 

Szkoły podstawowe, w których odbywają się turnieje. 

 

Patronat medialny: 
 

Radio „Bogoria”, 

Cel 

Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wyłonienie najlepszych 

juniorów i juniorek w kategoriach wiekowych  oraz najlepszych szkół z gminy Grodzisk Maz.. 

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia 

Do udziału w turniejach VIII Grand Prix uprawnieni są wszyscy uczniowie szkół 

podstawowych znajdujących się na terenieGminy Grodzisk Maz. 

UWAGA: Turnieje bez wpisowego 

Zgłoszenia do poszczególnych turniejów (w nieprzekraczalnym terminie: tydzień przed 

rozegraniem turnieju) i wszelkie pytania odnośnie imprezy można kierować: 

tel. 0-501-021-007 Grzegorz Skonieczny, e-mail: skony1@wp.pl 

Organizator gwarantuje udział w turnieju tylko i wyłącznie zawodnikom zgłoszonym w 

podanym wyżej terminie. Nie będą prowadzone zapisy w dniu zawodów – opiekunowie grup 

dostarczają bezpośrednio przed turniejem wyłącznie listę zmian w stosunku do przesłanej 

wcześniej listy zgłoszeń. 

System rozgrywek 

Turnieje z cyklu Grand Prix są rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund. 

Tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika. 

O miejscu w zawodach decydują następujące kryteria (wg podanej kolejności): 

1. Pkt. – suma punktów ze wszystkich partii 

a. 1 za zwycięstwo, wygraną walkowerem, pauzę (w przypadku nieparzystej 

liczby zawodników) 

b. 0,5 za remis 

c. 0 za przegraną 

2. MBch. – punktacja średnia Buchholza – suma punktów zdobytych przez 

przeciwników, z pominięciem rezultatów skrajnych, czyli przeciwników, którzy 

zdobyli największą i najmniejszą liczbę punktów 



3. Bch. – punktacja pełna Buchholza – suma punktów zdobytych przez 

wszystkich przeciwników 

4. Wins – liczba zwycięstw 

5. Prog. – progresja – suma stanów punktów zawodnika po każdej rundzie (suma 

tabeli postępów) 

 

Dla każdego turnieju prowadzone są odrębne klasyfikacje chłopców i dziewcząt w grupach 

wiekowych do lat 15 (ur. 2004-2006), do lat 12 (ur. 2007-08) oraz do lat 10 (ur. 2009-10, do 

lat 8 (ur. 2011 i młodsi). Obok wyników indywidualnych liczy się wynik drużynowy szkoły 

wyznaczony jako suma wyników pięciu najlepszych zawodników i zawodniczek. 

Klasyfikacja generalna Grand Prix, 

W ramach VIII Grand Prix zostanie przeprowadzonych 6 lub 7 turniejów, liczonych do  

indywidualnej i drużynowej klasyfikacji generalnej.   

Miejsca w klasyfikacji generalnej Grand Prix są określane według kryteriów obowiązujących 

dla poszczególnych turniejów (patrz pkt. 4. System rozgrywek). 

 

Nagrody 

W każdym turnieju eliminacyjnym dla każdej z klasyfikacji: 1. miejsce – puchar, miejsca 1-3 

– dyplomy i upominki 

 

Puchary dla najlepszych szkół 

Dodatkowe informacje 

Udział w turnieju oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie 

zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy 

działań organizatorów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. 

 

Grodzisk Maz., 28.10.2018 r. 


