
 
 

Leszno, dnia  12.05.2011 r. 

KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY 
„V  GRAND   PRIX   LESZNA   2011”  

W   SZACHACH 
 
1. Cel imprezy: 

- popularyzacja szachów i doskonalenie poziomu gry mieszkańców Leszna i powiatu 
oraz wszystkich innych uczestników imprezy 

- miłe i koleżeńskie spędzenie czasu w soboty weekendowe 
- koleżeńska i sportowa rywalizacja umysłowa 
- wyłonienie zwycięzców Grand Prix Leszna roku 2011 

 
2. Organizator turnieju:   

- Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Szachowy „WIENIAWA” Leszno 
- II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie 

 
 
3. Termin i miejsce rozgrywek:  
 

I II III IV V VI 
21.05.2011 04.06.2011 10.09.2011 08.10.2011 12.11.2011 26.11.2011 

 
Wszystkie turnieje rozegrane zostaną w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie  
ul. Prusa 33. 
Początek poszczególnych rund o godz. 09:00. 
 
4. System rozgrywek:  
 Turniej „Grand Prix” rozegrany zostanie systemem szwajcarskim kontrolowanym na 
dystansie 7 rund.  
Tempo gry 15’ dla zawodnika. Kojarzenie komputerowe programem „Chessarbiter”. 
Wyniki turniejów będą wliczane do końcowej klasyfikacji wg następującego schematu: 
Ilość punktów  x 2 + bonifikata za miejsce. 
1. miejsce – 2 x pkt. + 15 pkt.  7.   miejsce – 2 x pkt. +   6 pkt. 
2. miejsce – 2 x pkt. + 13 pkt.  8.   miejsce – 2 x pkt. +   5 pkt 
3. miejsce – 2 x pkt. + 11 pkt.  9.   miejsce – 2 x pkt. +   4 pkt. 
4. miejsce – 2 x pkt. +   9 pkt.  10. miejsce – 2 x pkt. +   3 pkt 
5. miejsce – 2 x pkt. +   8 pkt.  11. miejsce – 2 x pkt. +   2 pkt 
6. miejsce – 2 x pkt. +   7 pkt.  12. miejsce – 2 x pkt. +   1 pkt 
Pozostałe miejsca nie będą premiowane dodatkowymi punktami. 
Klasyfikacja w poszczególnych turniejach będzie prowadzona wg następujących zasad: 
1. Ilość zdobytych punktów w turnieju 



2. Przy równej ilości punktów decydować będzie punktacja dodatkowa: 
a) skrócony Buchholz (z odrzuceniem skrajnych wyników) 
b) pełen Buchholz  
c) progres 
d) ilość zwycięstw 
e) bezpośredni wynik partii 

 
W klasyfikacji końcowej liczone będą punkty (wraz z bonusami) z 5 turniejów (1 najsłabszy 
wynik zostanie odrzucony). 
 
5. Zgłoszenia  
Zgłoszenia telefoniczne lub e-mailem należy przesyłać w tygodniu poprzedzającym każdy z 
turniejów. W dniu turnieju zgłoszenia przyjmowane będą tylko w przypadku wolnych miejsc 
od godz. 8:00 – 8:45.  
Ilość miejsc w turniejach jest ograniczona - decyduje więc kolejność zgłoszeń !  
Zgłoszenia kierować należy na nr tel. 697 464 282. 
Zgłoszenia drogą e-mailową na adres: wieniawaleszno@gmail.com  oraz na  stronie Chess Arbiter 
-Turnieje Szachowe 
 
6. Uczestnictwo:  
W „V Grand Prix Leszna 2011” mogą brać udział zrzeszeni i niezrzeszeni miłośnicy „gry 
królewskiej”, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo pod ww. adresy i dokonają wpłacenia 
wpisowego (w dniu turnieju) w następujących wysokościach: 
1. seniorzy - 15,- zł 
2. juniorzy do lat 14 – 5,- zł 
3. juniorzy 15 – 18 lat   -  10,- zł 
 
7. Nagrody:  
Wysokość nagród uzależniona jest od ilości uczestników. Wpisowe z każdego turnieju 
podzielone zostaje wg następującego schematu: 30% przeniesione zostaje do puli nagród po 
zakończeniu całego cyklu GP; 20% na koszty administracyjne turnieju; 50% na nagrody w 
bieżącym turnieju ewentualnie za 3 pierwsze miejsca (zależne jest od ilości startujących). 
Ilość nagród w bieżącym turnieju będzie ogłaszana przed każdym turniejem.  
Na zakończenie zwycięzca V Grand Prix Leszna 2011  otrzyma również puchar ufundowany 
przez Prezesa MMKS „WIENIAWA” Leszno. 
 
8. Uwagi końcowe:  

- w turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego dotyczące gry z 
tempem przyspieszonym 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego i organizatorów 
- z ewentualnych przyczyn technicznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu poszczególnych turniejów jak również miejsca ich rozegrania. 
- turnieje sędziowane będą przez sędziów licencjonowanych. 

 
 

Prezes Klubu  
MMKS „Wieniawa” Leszno 

 
Łukasz Dębowiak 


