REGULAMIN INTERNETOWEGO
CYKLU “GRAND PRIX INFOSZACH”
1.Organizator
Organizatorem jest zespół portalu Infoszach.

2.Cel
Celem cyklu jest popularyzacja szachów w Internecie, szczególnie jako e-sportu, oraz
tworzenie i łączenie szerokiej społeczności szachowej w Polsce.

3.Warunki uczestnictwa
Warunkami uczestnictwa są:
● dołączenie do klubu Infoszach na platformie chess.com:
chess.com/club/infoszach
● zapisanie się do konkretnego turnieju poprzez link udostępniony w klubie
● udokumentowanie swojej prawdziwej tożsamości na prośbę Organizatora jeśli zawodnik nie dostosuje się do tej prośby, to zostanie wykluczony z
udziału w cyklu oraz wyrzucony z klubu
W przypadku łamania zasad “fair-play”, w szczególności:
● złamania regulaminu platformy chess.com
● używania niewłaściwego języka na czacie - dotyczy również Twitcha
● korzystania z kilku kont na raz bądź kilka osób korzystających z jednego
konta
● wszelkie działania uderzające w dobre imię szachów
zostanie zastosowana kara w postaci wykluczenia z cyklu oraz wyrzucenia z klubu - bez
ostrzeżenia!

4.Terminy turniejów
Każdy turniej zostanie ogłoszony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na oficjalnej
stronie cyklu infoszach.pl/grandprix. Domyślnie turnieje będą rozgrywane w trzecią sobotę
miesiąca o godzinie 20.

5.Formuła turniejów
Każdy turniej cyklu zostanie rozegrany systemem Arena bądź szwajcarskim na platformie
chess.com. Aby urozmaicić cykl, turnieje będą grane także różnymi tempami (blitz, bullet,

rapid). Tempo oraz system gry poszczególnych turniejów zostaną ogłoszone wraz z
terminem.

6.Struktura cyklu
Cykl “Grand Prix Infoszach” będzie się składać z 8 turniejów rozgrywanych co miesiąc od
marca do października. Wielki Finał odbędzie się podczas 4. urodzin portalu Infoszach.
Cztery turnieje będą tak zwane “zwykłe” - czyli punkty do klasyfikacji generalnej będą
przyznawane zgodnie z punktem 7. Pozostałe cztery turnieje będą “specjalne” - to znaczy
zwycięzca turnieju “specjalnego” będzie mógł się zakwalifikować od razu do Wielkiego
Finału zgodnie z zasadami z punktu 9. Pozostałym zawodnikom punkty będą przyznawane
tak samo jak w turnieju “zwykłym”.

7.Punktacja
Punkty do klasyfikacji generalnej będą przyznawane na podstawie zajętych miejsc:
1. miejsce - 25
2. miejsce - 20
3. miejsce - 15
4. miejsce - 12
5. miejsce - 11
6. miejsce - 10
7. miejsce - 9
8. miejsce - 8
9. miejsce - 7
10. miejsce - 6
11. miejsce - 5
12. miejsce - 4
13. miejsce - 3
14. miejsce - 2
15. miejsce - 1

8.Awans do Wielkiego Finału
Do Wielkiego Finału awansuje 8 osób. W zależności od liczby graczy awansujących z
turniejów “specjalnych”, z klasyfikacji generalnej awans uzyska od 4 do 8 najwyżej
ulokowanych zawodników. W przypadku rezygnacji z udziału w Wielkim Finale, miejsce to
zostanie przekazane do dyspozycji Organizatora.

9.Awans z turnieju “specjalnego”
Zwycięzca turnieju “specjalnego” może awansować bezpośrednio do Wielkiego Finału, jeśli
pokona w czterech partiach rozgrywanych tempem turniejowym tak zwanego “bossa” -

jednego z organizatorów lub streamerów. W przypadku porażki bądź remisu 2-2 zwycięzca
turnieju będzie miał punkty liczone do klasyfikacji generalnej zgodnie z punktem 7.

10.Formuła Wielkiego Finału
Finał zostanie rozegrany systemem pucharowym w podobnym formacie do ubiegłego
sezonu. Szczegółowe zasady Wielkiego Finału zostaną podane najpóźniej przed ostatnim
turniejem cyklu.

11.Nagrody
Zwycięzcy poszczególnych turniejów zostaną nagrodzeni - konkretne nagrody zostaną
przedstawione bliżej terminów turniejów. W Wielkim Finale każdy uczestnik otrzyma nagrodę
- proporcjonalnie większą w zależności od zajętego miejsca.

12.Transmisja
Z poszczególnych turniejów oraz Wielkiego Finału planujemy przeprowadzić transmisję na
Twitchu: twitch.tv/infoszach.

13.Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W przypadku pytań do cyklu
prosimy się skontaktować w wiadomości prywatnej na Facebooku.

