REGULAMIN GRAND PRIX
WIELKOPOLSKI 2020r
W SZACHACH SZYBKICH
1. Cel
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w szachach szybkich
Popularyzacja szachów w Wielkopolsce
2. Organizator
Wielkopolski Związek Szachowy
Kluby które biorą udział w danej edycji ze swoimi turniejami.
3. Zasady
Organizator, który chce zgłosić turniej do GP musi spełniać określone warunki:
- turniej musi być zgłoszony do oceny rankingowej FIDE
- pula nagród nie może być mniejsza niż 3tyś zł.
- nagroda dla zwycięzcy nie może być mniejsza niż równowartość 500zł
- nagroda dla najlepszej kobiety nie może być mniejsza niż równowartość 200zł
- organizator musi zamieścić logo typ WZSzach na materiałach (dyplomy, puchary,
komunikat).
WZSzach zapewnia puchary dla pierwszych trzech zawodników i najlepszej kobiety w
formie zwrotu kosztów dla organizatora turnieju. WZSzach zapewnia patronat
honorowy dla turnieju, oraz rozreklamuje turniej na swojej stronie i facebooku.
4. Uczestnictwo
Do GP Wielkopolski będą brani wyłącznie zawodnicy z przynależnością do klubów z
wielkopolski. Do klasyfikacji końcowej cyklu uwzględnione zostaną wyniki z 4 najlepiej
rozegranych turniejów przez danego zawodnika.
5. Wyniki
Do klasyfikacji będą brane od 4 do 6 turniejów z najlepszym wynikiem w danym cyklu
o czym poinformujemy po zebraniu informacji o liczbie turniejów biorących udział w
GP. Klasyfikacja będzie wyglądała następująco I-100 pkt., II-85 pkt., III-70 pkt., IV-60
pkt., V-56 pkt., VI-52 pkt., VII-50 pkt., VIII-48 pkt., IX-46 pkt., X-44 pkt., XI-42pkt., XII40pkt.,XII-38pkt.,XIV-36pkt.,od XV miejsca po jednym punkcie mniej do miejsca 49,
od miejsca 50 po jednym punkcie
- przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce w ostatnim turnieju GP z cyklu.
6. Wyróżnienia
Dla zwycięzcy GP tytuł Mistrza Wielkopolski w szachach szybkich puchar plus
wejściówka na festiwal Poznański organizowany przez WZSzach dla II i III zawodnika
wejściówki.
Dla najlepszej zawodniczki GP tytuł Mistrzyni Wielkopolski w szachach szybkich
puchar plus wejściówka na festiwal.

7. Zgłoszenia turniejów do GP
Zgłoszenia należy nadsyłać na maila zarzad@wzszach.poznan.pl
8. Turnieje
- Gorzycki Festiwal Szachowy
- L Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Gniezna
- Turniej z okazji dni Śremu
- Turniej z okazji dni Leszna
- Festiwal Ferdynanda Dziedzica
- Gwiazdkowy Turniej w Koronie
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