
REGULAMIN LIGI SZACHOWEJ 
GRAND PRIX – PAWŁOWICE 2014 

 
 
1. Organizator: 
Ligę Szachową organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. 
2. Cele imprezy: 

2.1. Popularyzacja sportu szachowego. 
2.2. Umożliwienie kontaktów szachowych dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 
2.3. Wyłonienie nowych talentów. 
2.4. Propagowanie sportowej rywalizacji. 

3. Zasady uczestnictwa: 
3.1. W Lidze Szachowej mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Pawłowice oraz inni 

chętni. 
3.2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału poprzez wpisanie się na listę 

startową na miejscu zawodów 15 min. przed rozpoczęciem każdego z kolejnych 
turniejów. 

3.3. Udział w Lidze Szachowej jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom 
kosztów przejazdu. 

3.4. Uczestnik, zgłaszając udział w turnieju i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę 
na ich przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach w celach 
organizacyjnych i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych         
z dnia 29.08.1997  z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97). 

4. Miejsce imprezy: 
Turnieje odbywają się w budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu przy ul. Wojska 
Polskiego 11, w sali ogólnej. 
5. Terminy: 

5.1. W ramach Ligi Szachowej odbędzie się cykl 6 turniejów. 
5.2. Turnieje odbędą się w terminach: 8 marca, 5 kwietnia, 17 maja, 13 września, 11 

października, 8 listopada. 
6. Sędziowanie: 
Sędzią głównym Ligi Szachowej jest instruktor szachowy Gminnego Ośrodka Kultury            
w Pawłowicach – Marek Kobiela. 
7. Przebieg turnieju Ligi Szachowej: 

7.1. Liga Szachowa zostanie rozegrana w grupach wiekowych: juniorów młodszych, 
juniorów starszych i seniorów. 

7.1.1. W grupie juniorów młodszych startują osoby urodzone w 2004r i później. 
7.1.2. W grupie juniorów starszych startują osoby urodzone w  latach 2003-1997. 
7.1.3. W grupie seniorów startują osoby urodzone w 1996r i wcześniej. 

7.2. Wszyscy juniorzy grają razem. 
7.3. W każdym z turniejów juniorzy grają 7 rund, w tempie 15 minut dla zawodnika. 
7.4. W każdym z turniejów seniorzy grają systemem „każdy z każdym”, mecz – rewanż,             

w tempie 15 min. dla zawodnika. W przypadku zgłoszenia się powyżej 10 



uczestników, seniorzy grają systemem „każdy z każdym” po jednej partii. 
7.5. Kojarzenie zawodników w grupach juniorów odbędzie się komputerowo w systemie 

szwajcarskim (w przypadku awarii komputera – kojarzenie ręczne). 
7.6. Zamknięcie listy startowej następuje 5 min. przed rozpoczęciem rozgrywek. 
7.7. Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 9.00, zakończenie około godz. 13.00. 
7.8. Początek I rundy o godz. 9.05. 
7.9. Udział w turnieju po zamknięciu listy startowej jest możliwy do momentu 

rozpoczęcia 2 rundy. 
7.10. Organizator zapewnia sprzęt szachowy. 

8. Punktacja: 
8.1. Za zajęcie kolejnych miejsc zawodnicy otrzymują punkty: 

1 miejsce - 100 punktów  10 miejsce - 38 punktów 19 miejsce - 18 punktów 
2 miejsce - 85 punktów  11 miejsce - 34 punktów 20 miejsce - 17 punktów 
3 miejsce - 75 punktów  12 miejsce - 30 punktów 21 miejsce - 16 punktów 
4 miejsce - 65 punktów   13 miejsce - 28 punktów 22 miejsce - 15 punktów 
5 miejsce - 60 punktów  14 miejsce - 26 punktów 23 miejsce - 14 punktów 
6 miejsce - 55 punktów  15 miejsce - 24 punktów  24 miejsce - 13 punktów 
7 miejsce - 50 punktów  16 miejsce - 22 punktów 25 miejsce - 12 punktów 
8 miejsce - 46 punktów  17 miejsce - 20 punktów 26 miejsce - 11 punktów 
9 miejsce - 42 punktów  18 miejsce - 19 punktów 27 miejsce - 10 punktów 

8.2. Każdy kolejny zawodnik otrzymuje 10 punktów. 
8.3. Zawodnik może zdobyć maksymalnie 600 punktów. 
8.4. Do klasyfikacji generalnej liczyć się będzie 5 najlepszych turniejów zawodnika. 
8.5. Przy równej liczbie punktów z pięciu turniejów decydować będzie liczba punktów           

z, kolejno, 4, 3, 2, i 1 turnieju. 
9. Nagrody: 

9.1. Za udział w Lidze Szachowej wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
9.2. Nagrodami dla zwycięzców w kategorii juniorów są puchary i nagrody rzeczowe. 
9.3. Nagrodami dla zwycięzców w kategorii seniorów są puchary. 
9.4. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom w dniu 8 listopada, po zakończeniu 

rozgrywek szóstego, ostatniego, turnieju Ligi Szachowej. 
10. Postanowienia końcowe: 

10.1. W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego Polskiego Związku 
Szachowego. 

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 
10.3. W sprawach związanych z Ligą Szachową informacji udziela Marek Kobiela                    

tel. 787 152 536, e-mail: chessmarko@interia.pl 


