
         

GRAND   PRIX   POLSKI  2019   (GPP) 

 

1. Zasady ogólne 

 

1.1. Grand Prix Polski to cykl indywidualnych turniejów w sezonie, których celem jest wyłonienie 

najlepszych zawodników, uczestników Indywidualnych Mistrzostw Polski w następnym 

sezonie, 
 

1.2. Organizatorem rozgrywek z cyklu Grand Prix Polski jest Polski Związek Skata, 
 

1.3. Odpowiedzialnym za organizację turnieju GRAND PRIX jest Zarząd Okręgu, któremu PZSkat 

powierzy to zadanie. Zarząd Okręgu może wyznaczyć sekcję – gospodarza tego turnieju, co 

nie zwalnia Okręgu z odpowiedzialności za sprawną organizację tych zawodów, 
 

1.4. Oferty na organizację turnieju GPP, Zarządy Okręgów składają w  siedzibie Zarządu PZSkat 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 Października roku poprzedzającego planowany 

turniej, 
 

1.5. Gospodarzem turnieju GPP może być każdy Okręg Polskiego Związku Skata. 
 

1.6. Kwestie finansowe związane z uczestnictwem w turnieju GPP regulują Zarządzenia 

finansowe PZSkat, 
 

1.7. W Turniejach GPP biorą udział wyłącznie członkowie PZSkat. Na życzenie sponsora oraz za 

zgodą Zarządu Okręgu organizującego dane zawody dopuszcza się udział zawodników 

niezrzeszonych. Za zachowanie zawodnika niezrzeszonego pełną odpowiedzialność ponosi 

Zarząd tego Okręgu, który go zgłasza. 

 Zawodnik niezrzeszony uiszcza dopłatę do składki startowej (patrz Zarządzenia Finansowe), 

która przeznaczona jest na cele statutowe PZSkat . 
 

1.8. Zawodnicy każdego klubu/sekcji są tak rozstawieni, aby w trakcie turnieju nie grali przy 

jednym stoliku i mogli spotkać z zawodnikami możliwie największej liczby okręgów 

przeciwnych, 

 

1.9.  Rozstawienia zawodników dla turnieju GPP włącznie z imiennym opisem Kart Startowych 

dokonuje prowadzący sekretariat zawodów wyznaczony przez Pion Sportowy PZSkat. 

 

1.10. Turniej Grand Prix sędziować mogą wyłącznie sędziowie niegrający, wyznaczeni przez 

Kolegium Sędziowskie PZSkat, 
 

1.11. W rozgrywkach GPP zastosowanie mają: Międzynarodowe Przepisy Gry w Skata oraz 

przepisy i regulaminy wewnętrzne PZSkat, 
 

2. Zgłoszenie zawodników do turnieju GPP 

 

2.1. Zgłoszenie zawodników chętnych do wzięcia udziału w turnieju powinny być przekazane na 

właściwym formularzu do władz Okręgu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed 

zawodami 
 

2.2. Okręg zebrane ZGŁOSZENIA przekazuje organizatorowi turnieju do poniedziałku przed 

turniejem do godz. 17,00 

 

2.3. Zaleca się elektroniczny przekaz nazwisk zgłaszanych uczestników turnieju według 

ustalonych zasad, 
 

3. System i porządek turnieju 

 

3.1. W każdym turnieju GPP rozgrywane są 2 serie po 48 rozdań, 
 

3.2.   Każdy turniej rozpoczyna się o godz. 900 i przebiega według ustalonego porządku, /W 
wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZSkat może wyznaczyć inną godzinę rozpoczęcia zawodów / 

 
 

3.3.  Spóźnieni zawodnicy mogą w szczególnych przypadkach przystąpić do gry od początku 

kolejnej rundy, 
 

4. Gospodarz turnieju 

 



         

4.1. Gospodarz zawodów (Okręg) jest zobowiązany ogłosić dokładny adres miejsca i termin 

zawodów, minimum 1 miesiąca przed datą rozegrania turnieju, 

 

4.2. Gospodarz zobowiązany jest w ogłoszeniu podać dokładny adres, telefony kontaktowe, oraz 

dołączyć mapkę dojazdową, 

 

4.3. PZSkat powinien sprawdzić stan przygotowania gospodarza do turnieju. W przypadku 

stwierdzenia rażących zaniedbań Zarząd PZSkat może nałożyć sankcje, do odwołania 

turnieju włącznie, 

 

4.4. Gospodarz odpowiedzialny jest za utrzymanie ładu i porządku w miejscu rozgrywania 

zawodów oraz właściwej dyscypliny, w tym również za usunięcie z lokalu zawodników 

szczególnie niezdyscyplinowanych, 
 

5. Nagrody 

 

5.1. Gospodarz zobowiązany jest podać w ogłoszeniu przewidywane nagrody tego turnieju i 

kwotę dofinansowania, 

 

5.2. W każdym turnieju nagrody indywidualne otrzymuje 50 zawodników. Podział procentowy 

nagród w stosunku do ilości wpłat zawodników podany jest w załączniku GPP – Nagrody 

Turniejowe. 

5.3.  Po rozegraniu wszystkich turniejów GPP pierwszych 20 zawodników otrzymuje nagrody 

indywidualne zgodne z podziałem procentowym podanym w załączniku GPP – Nagrody 

Końcowe .                  

5.4. Na każdym turnieju odrębnie wydane będą puchary dla najlepszych w kategoriach Kobiet, 

Juniorów i Seniorów (niezależnie od zajętych miejsc w klasyfikacji ogólnej), 
 

6. Punktacja GP 

 

6.1. Każdy uczestnik za uzyskany wynik , miejsce i uczestnictwo w turnieju otrzymuje punkty GP 

według załączonej tabeli punktacji,  

 

6.2. Tabela punktacji GP wywieszona jest na każdym turnieju GPP, 

 

6.3. Uczestnicy turnieju otrzymują punkty GP w kategorii Ogólnej, które mają przełożenie na 

punkty w kategoriach Kobiet, Juniorów i Seniorów, 

 

6.4. Osoba z kierownictwa turnieju i sędzia może otrzymać raz w sezonie 70 pkt. (+ punkty za 

udział) do klasyfikacji GP, 

 

6.5. W przypadku stwierdzenia udziału w turnieju zawodnika nieuprawnionego nie zdobywa on 

punktów GP, 
 

7. Klasyfikacja GPP 

 

7.1. Suma punktów GP uzyskanych w poszczególnych turniejach sezonu tworzy końcową 

klasyfikację Grand Prix, 

 

7.2. W kategoriach: Kobiet, Juniorów i Seniorów jest prowadzona odrębna klasyfikacja GP z 

punktami zdobytymi w klasyfikacji ogólnej, 

 

7.3. Zawodnicy niezrzeszeni nie są klasyfikowani w klasyfikacji końcowej GPP, 

 

7.4. Zawodnicy, do 180 miejsca w końcowej klasyfikacji GP nabywają prawo startu w Finale 

Indywidualnego Mistrza Polski w kategorii ogólnej w następnym sezonie, 

 

7.5  Zawodnicy, którzy zajęli czołowe 68 miejsc w końcowej klasyfikacji GP kategorii Seniorów, 

nabywają prawo startu w Finale Indywidualnego Mistrza Polski w Kategorii Seniorów w 

następnym sezonie, 
 

8. Postanowienia końcowe 

 

8.1. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu PZSkat, 

 

8.2. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zarząd PZSkat lub w jego 

imieniu Prezydium jednogłośnie i w pełnym składzie, 

 

8.2. Wszelkie zmiany do powyższego regulaminu muszą być podjęte odrębną uchwałą Zarządu 

PZSkat,                                                                                                                                                               

                                                          Wisła 01.12.2018 

 


