
II GRAND PRIX Miasta Katowice w Szachach  
dla Dzieci do lat 14  

 

REGULAMIN TURNIEJU 
 

1. Organizatorzy: 
- Fundacja Wspierania Szachów na Górnym Śląsku „GENS UNA SUMUS”, 
- Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach. 
 

2. Imprezy tworzące II GRAND PRIX Miasta Katowice: 
W skład cyklu turniejów dla dzieci w ramach II GRAND PRIX Miasta Katowice 
przewidziano następujące imprezy: 

- Turniej Wiosenny     - 22.04.2017 r., 
- Turniej z okazji Dnia Dziecka   - 03.06.2017 r., 
- Turniej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego  - 30.09.2017 r., 
- Turniej Mikołajkowo-Świąteczny  - 25.11.2017 r. 

Organizatorzy składają wniosek do Prezydenta miasta Katowic o objęcie II GRAND 
PRIX Miasta Katowice w Szachach dla Dzieci do lat 14 Patronatem Honorowym. 
 

3. System rozgrywek: 
Każdy Turniej wchodzący w skład II GRAND PRIX Miasta KATOWICE zostanie 
rozegrany na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim kojarzonym komputerowo 
programem ChessArbiter. 
 

4. Tempo gry: 
Czas podstawowy – 10 minut na partię + 5 sekund za każde wykonane posuniecie. 
 

5. Miejsce rozgrywek: 
Turniej wchodzące w skład cyklu II GRAND PRIX Miasta KATOWICE zostaną rozegrane 

w Miejskim Domu Kultury „BOGUCICE – ZAWODZIE” w Katowicach przy ul. Markiefki 44a. 
 

6. Przepisy gry: 
W cyklu Turniejów II GRAND PRIX Miasta Katowice obowiązują Przepisy Gry FIDE 
dla szachów szybkich (Rapid Chess). 
 

7. Terminarz rozgrywek Turniejów: 
Weryfikacja zgłoszeń i ew. zapisy   - data rozgrywek  godz. 9.15 
Uroczyste otwarcie Turnieju     - data rozgrywek  godz. 10.00 
 I runda    - data rozgrywek  godz. 10.15 
 II runda    - data rozgrywek  godz. 10.45  
 III runda    - data rozgrywek  godz. 11.55  
 IV runda    - data rozgrywek  godz. 11.45  
 V runda    - data rozgrywek  godz. 12.15  
 VI runda    - data rozgrywek  godz. 12.45  
 VII runda    - data rozgrywek  godz. 13.15  
Ceremonia wręczenia nagród   - data rozgrywek  godz. 13.50 
Ewentualne zmiany terminarza ogłoszone zostaną przed każdą rundą. 
  

8. Sędziowanie. Ustalenia dodatkowe. 
- Sędzia Główny – NA (klasa państwowa) Hieronim HALAMUS 
- Decyzje Sędziego Głównego podjęte wspólnie z Dyrektorem Turnieju w II instancji 
są  ostateczne. 
- Spóźnienie do gry w trakcie rundy nie może przekroczyć 5 min. od czasu 
rozpoczęcia rundy. 
- Na sali turniejowej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i urządzeń 
elektronicznych do komunikacji i informacji. 
 

 



9. Ustalanie kolejności miejsc w Turniejach II GRAND PRIX: 
1. Liczba zdobytych punktów, 
2. Punktacja Buchholza z odrzuceniem skrajnych rezultatów, 
3. Pełna punktacja Buchholza, 
4. Punktacja Progres, 
5. Liczba zwycięstw, 
6. Większa liczba partii granych kolorem czarnym, 
7. Losowanie. 

 

10. Ustalanie końcowej kolejności miejsc w Turniejach II GRAND PRIX: 
Uczestnicy za zajęte miejsca w poszczególnych Turniejach II GRAND PRIX Miasta 
Katowice zgodnie z niniejszym Regulaminem uzyskają punkty do końcowej 
klasyfikacji według następującego wartościowania miejsc: 
- I miejsce  - 15 pkt,  - VI miejsce   - 6 pkt, 
- II miejsce  - 12 pkt,  - VII miejsce  - 5 pkt, 
- III miejsce  - 10 pkt,  - VIII miejsce  - 4 pkt, 
- IV miejsce  - 8 pkt,  - IX miejsce  - 3 pkt, 
- V miejsce  - 7 pkt,   - X miejsce  - 2 pkt, 
- za udział w Turnieju   1 pkt.  
W przypadku równej ilości punktów decyduje najwyższe uzyskane miejsce. 
  

11. Nagrody: 
Nagrody za miejsca w końcowej klasyfikacji całego cyklu II GRAND PRIX Miasta 
Katowice będą przyznawane za miejsca I - III w każdej z kategorii wiekowych 
tożsamych z poszczególnymi Turniejami.tj.: 

Nagrody regulaminowe w grupach wiekowych do lat 10 i do lat 14: 
Nagrody w kategoriach wiekowych 
- U10  - Puchary za miejsca I – III dla dziewcząt i chłopców   
- U14  - Puchary za miejsca I – III dla dziewcząt i chłopców 
- Nagrody specjalne za miejsca I – III dla zawodników Miejskiego Domu Kultury 

„Bogucice-Zawodzie” w Katowicach  
- Puchary dla najmłodszych uczestników. Każdy z uczestników w trakcie Turniejów II 

GRAND PRIX Miasta KATOWICE może otrzymać taki Puchar tylko jeden raz w 
trakcie całego cyklu turniejowego. Wyjątkiem od tej zasady będzie Puchar dla 
najmłodszych uczestników spośród uczestników biorących udział w II GRAND 
PRIX Miasta KATOWICE  

 

12. Ustalenia końcowe 
Ustalenia zmieniające zapisy niniejszego Regulaminu ogłoszone przed rozpoczęciem 
kolejnego z Turniejów będą obowiązywać w trakcie całego Turnieju. 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do: 
- Sędziego Głównego w sprawie Przepisów Gry 
- Organizatora w sprawach organizacyjnych. 
Rola rodziców i opiekunów ograniczona jest wyłącznie do pomocy w zajęciu miejsc 
do gry. 
 
Kontakt z Fundacją  – e-mail: fundacja@gensunasumus.org.pl 
       - tel.: 606 329 666 
 
  
        Dyrektor  II GRAND PRIX 
 
        Mirosław P. GNIECIAK    

mailto:fundacja@gensunasumus.org.pl

