Piątkowe Grand Prix „Strzelca”
Komunikat Organizacyjny
1. Grand Prix – składa się z 10 turniejów (raz w miesiącu z pominięciem lipca i sierpnia)
Pierwszy turniej – 26 stycznia 2018 r. – 9 rund, P’10
Drugi turniej - 23 lutego 2018 r. - 7 rund, P'15
2. Miejsce oraz sposób rozgrywania
Dom Kultury w Strzelcach Opolskich, plac Żeromskiego 7
Każdy z turniejów będzie rozgrywany w jeden piątek miesiąca w godzinach 17:00 – 20:30.
Dokładna data każdego kolejnego turnieju zostanie podana najpóźniej na poprzednim turnieju.
3. Wpisowe i zgłoszenia
Wpisowe wynosi 5 zł dla zawodników „Strzelca” Strzelce Opolskie oraz 10 zł dla wszystkich
pozostałych zawodników. Wpisowe jest oddzielne w każdym turnieju.
Zgłoszenia do każdego turnieju odbędą się przed turniejem w godzinach 16:30 – 16:55 oraz na
serwisach turniejowych na stronie http://chessarbiter.com/
4. Nagrody
W każdym osobnym turnieju – puchar dla zwycięzcy oraz upominki dla wszystkich uczestników
turnieju.
W klasyfikacji Grand Prix przewidziane są nagrody pieniężne dla 6 czołowych miejsc, w tym
nagrody w kategoriach rankingowych oraz wiekowych oraz nagroda dla najlepszej kobiety.
Dla zdobywców miejsc 1-3 – puchary.
Co najmniej 80% wpisowego przeznacza się na nagrody pieniężne.
5. Zasada punktowania w klasyfikacji Grand Prix
1. miejsce – 40 pkt
2. miejsce – 36 pkt
3. miejsce – 32 pkt
4. miejsce – 30 pkt

5. miejsce – 28 pkt
6. miejsce – 25 pkt
7. miejsce – 24 pkt
Kolejne miejsca – o 1 pkt mniej od poprzedniego

Do klasyfikacji Grand Prix brane jest pod uwagę 6 najlepszych turniejów każdego zawodnika.
Każdy zawodnik, który nie zagra w 6 turniejach może dostać nagrodę. W przypadku, gdy kilku
zawodników zdobędzie tę samą ilość punktów, w klasyfikacji pod uwagę brane są kolejne turnieje.
6. Uwagi końcowe
Turnieje nie są zgłoszone do rankingu FIDE.
Turnieje będą odbywały się tempem szachów szybkich oraz błyskawicznych.
Ilość zawodników w każdym turnieju ograniczona do 40.
Podczas turnieju będzie czynny bufet – kawa i ciasteczka dostępne dla wszystkich uczestników.
Kontakt z organizatorami:
Mateusz Hasterok tel. 536 452 903
Henryk Czempiel tel. 608 400 097
Nagrody pieniężne nie łączą się ze sobą. Aby odebrać nagrodę pieniężną należy być obecnym na
zakończeniu, które odbędzie się po turnieju finałowym w grudniu.
Aktualna klasyfikacja Grand Prix będzie publikowana po każdym turnieju w serwisie z wynikami
tego turnieju.

