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Komunikat 

IX Grand Prix Leszna 2021 
w szachach 

 
 
  1. Organizator: 

Miasto Leszno 
Parafia p.w. św. Mikołaja Biskupa - bazylika kolegiacka w Lesznie 
Klub szachowy MMKS „Wieniawa” Leszno 

 
  2. Cel rozgrywek: 

Popularyzacja szachów w Lesznie 
Integracja środowiska szachowego 

 
  3. Miejsce rozgrywek: 

salka przy parafii Św. Mikołaja w Lesznie; ul. Kościelna 16, 64-100 Leszno 
 
  4. Terminy rozgrywek: 

I    turniej: 9 maja 2021 o godz. 10:00 (niedziela) 
II   turniej: 27 czerwca 2021 o godz. 10:00 (niedziela) 
III  turniej: 3 października 2021 o godz. 10:00 (niedziela) 
IV  turniej: 24 października 2021 o godz. 10:00 (niedziela) 
V  turniej: 7 listopada 2021 o godz. 10:00 (niedziela) (turniej finałowy) 
Z przyczyn losowych terminy turniejów mogą ulec zmianie. 

 
  5. System rozgrywek: 

Grand Prix będzie się składał z 5 turniejów szachów szybkich.  
System szwajcarski kontrolowany na dystansie 7 rund.  
Tempo gry 2 x 10' min. + 4″/ruch 
Kojarzenie par odbywa się komputerowo. 

 
  6. Uczestnictwo: 

W rozgrywkach Grand Prix Leszna mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na miejsce 
zamieszkania. 
 

  7. Zapisy do turnieju: 
Na stronie www.chessarbiter.com lub telefonicznie. W dniu turnieju najpóźniej 10 minut przed 
rozpoczęciem turnieju. Ze względu na ograniczoną ilość 30 miejsc, do turnieju będą dopuszczeni 
zawodnicy według kolejności zgłoszeń i wpłaty wpisowego. 
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  8. Wpisowe: 

Seniorzy – 35 zł 
Juniorzy i kobiety – 25 zł 
Dla zawodników MMKS Wieniawa Leszno zniżka o 5 zł 
 
Płatne na konto klubu do czwartku poprzedzającego każdy turniej. 
Po tym terminie wpisowe wzrasta o 5 zł i będzie przyjmowane w dniu turnieju  
u Organizatora na sali gry.  
 
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy „WIENIAWA” w Lesznie 
ul. Rejtana 31/6, 64-100 Leszno 
Nr konta: 16 1600 1462 1828 6051 0000 0001 
W tytule przelewu należy podać „Grand Prix Leszna – imię i nazwisko” 
 

 
  9. Kolejność miejsc: 

Według zdobytych punktów. 
Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja pomocnicza: 
a) Buchholz Cut-1, b) pełny Buchholz, c) progress, d) ilość zwycięstw, e) bezpośredni wynik partii 

 
Wyniki turniejów będą wliczane do końcowej klasyfikacji wg następującego schematu: 
1. miejsce – ilość pkt. x 2 + 25 pkt. 
2. miejsce – ilość pkt. x 2 + 22 pkt. 
3. miejsce – ilość pkt. x 2 + 20 pkt. 
4. miejsce – ilość pkt. x 2 + 18 pkt. 
5. miejsce – ilość pkt. x 2 + 16 pkt. 
6. miejsce – ilość pkt. x 2 + 14 pkt. 
7. miejsce – ilość pkt. x 2 + 12 pkt. 

  8. miejsce – ilość pkt. x 2 + 10 pkt. 
  9. miejsce – ilość pkt. x 2 + 8 pkt. 
10. miejsce – ilość pkt. x 2 + 6 pkt. 
11. miejsce – ilość pkt. x 2 + 4 pkt. 
12. miejsce – ilość pkt. x 2 + 2 pkt. 
13. miejsce – ilość pkt. x 2  
      itd. 

 
Do końcowej klasyfikacji będzie liczona suma zdobytych punktów w 4 turniejach, w których 
zawodnik uzyskał najlepszy wynik. Zawodnikom uczestniczącym we wszystkich pięciu turniejach 
odrzuca się jeden najgorszy wynik z turniejów. 
Przy równej ilości punktów decydować będzie większa ilość zdobytych pierwszych miejsc, 
następnie drugich, trzecich itd. 

 
 10. Nagrody: 

NAGRODY W POSZCZEGÓLNYCH TURNIEJACH: 
Na nagrody w bieżącym turnieju przeznacza się połowę wpisowego. Wysokość nagród w każdym 
turnieju uzależniona jest od ilości uczestników. Nagrody przyznaje się za trzy pierwsze miejsca.  
 
NAGRODY ZA CYKL TURNIEJÓW: 
Całkowita pula nagród za cykl turniejów wynosi nie mniej niż: 1000zł. 
Pula nagród finansowych za I, II i III miejsce wynosi 600zł. 
Pula nagród rzeczowych wynosi 400zł. 
 
Nagrody finansowe gwarantowane za cały cykl Grand Prix: 
 za I miejsce 300zł, 
 za II miejsce 200zł, 
 za III miejsce 100zł. 
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Nagrody rzeczowe w kategoriach za cały cykl Grand Prix: 
 Najlepsza kobieta, 
 Najlepszy junior, juniorka, 
 Najlepszy junior, juniorka do lat 12, 
 Najlepszy junior, juniorka do lat 10, 
 Najmłodszy zawodnik, 
 Najstarszy zawodnik.  
Klasyfikacja kobieca będzie prowadzona w przypadku uczestnictwa minimum 3 zawodniczek. 
 
Na zakończenie GRAND PRIX 2021’ przewidziano puchar dla najlepszego zawodnika. 
 
Warunkiem otrzymania nagrody za cykl turniejów Grand Prix jest uczestnictwo zawodnika 
w ostatnim turnieju lub podczas uroczystego zakończenia Grand Prix, które odbędzie się 
po piątym turnieju. W przypadkach losowych fakt nieobecności należy zgłosić organizatorowi 
do dnia rozegrania piątego turnieju do godz. 10.00. Niezgłoszenie nieobecności lub zgłoszenie jej 
po godz. 10.00 spowoduje przekazanie nagrody następnej osobie zgodnie z klasyfikacją. Nagrody 
finansowe muszą być odebrane w dniu turnieju. W przypadku nieodebrania nagrody, zostanie ona 
przekazana następnej osobie lub zostanie rozlosowana.  
 
Nagrody nie są łączone.  
Wszyscy juniorzy i juniorki do lat 10 (urodzeni do 2011r.) otrzymają dyplom uczestnictwa. 
 
Możliwe zwiększenie puli nagród. Organizator czyni starania w celu pozyskania dodatkowych 
środków na nagrody. 
 

 11. Kontakt: 
Łukasz Dębowiak tel. 697-464-282, e-mail: l.debowiak@gmail.com 

 
 12. Uwagi końcowe: 

 Podczas turnieju dostępne będą dla zawodników i opiekunów napoje i drobny poczęstunek. 
 Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu 

Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora i sędziego głównego w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą  
o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników zgodnie  
z RODO jest MMKS Wieniawa w Lesznie. 

 Dane osobowe będą wykorzystywane do tworzenia listy startowej. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 

audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów 
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach 
informacyjnych i promocyjnych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo (z przyczyn technicznych) do zmiany miejsca i terminu 
rozgrywek. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej wieniawaleszno.pl  

 Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt. 
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci poza salą gry. 

Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Za ewentualne szkody 
materialne wyrządzone przez dziecko na terenie placówki, w której odbywa się turniej 
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.  

 W kwestiach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
 Na sali gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.  
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 Obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku Szachowego i przepisy gry FIDE. 
 Zawodników obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas turnieju. 
 Zgodnie z wymogami sanitarnymi turniej odbędzie się bez udziału publiczności. 
 W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem Covid-19 prosimy o wypełnienie 

oświadczenia COVID (w załączniku) i dostarczenie go do biura zawodów. Wszyscy uczestnicy 
biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

 Obowiązują aktualne obostrzenia opublikowane przez PZSzach oraz władze państwowe. 
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OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM 

WIRUSEM COVID-19 
 
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy: 

 obecnie nie występują u mnie ani u moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich 
14 dni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, bóle mięśni, bóle gardła; 

 nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym; 
 w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub z osobą podejrzaną 

o zakażenie COVID-19 bądź z osobą pozostającą na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym. 

Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 
wirusem COVID-19. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie trwania 
mistrzostw lub w okresie bezpośrednio po wydarzeniu pojawiły się zmiany w stanie mojego 
zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19. 

 
 
 
 ...................................................... ……………………. 

Imię i nazwisko zawodnika Data 
 
 
 ......................................................   

Podpis rodzica (opiekuna) 
 


