
Regulamin Finału 

AUTO WATIN Grand Prix Wielkopolski 2016 
 

1. W roku 2016,  w ramach  XVII cyklu turniejów o Grand Prix Wielkopolski rozegrano 11 

turniejów, w których wzięło udział 483 pary. Łącznie w turniejach eliminacyjnych 

wystartowało 495 zawodniczek i zawodników. Klasyfikację długofalową wygrał Stanisław 

Zakrzewski (uzyskał wynik ex-aequo z Maciejem Sobieralskim, ale w takiej sytuacji 

o wyższym miejscu decyduje niższe WK). 
2. W finale, zgodnie z nowym, stałym Regulaminem GPW, wystartuje 18 par (według listy 

startowej opublikowanej i aktualizowanej na stronie WZBS). I sesja – 34 rozdania – „każdy 

z każdym”. II sesja – 22 rozdania – dla najlepszych 12 par wg klasyfikacji indywidualnej po 
I sesji.  

3. W finale klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z dodaniem carry-over za klasyfikację 
roczną danego zawodnika. 

4. Finał odbędzie się w sobotę 3 grudnia 2016 r. w  Salonie Samochodowym AUTO-WATIN 

(Jelonek). Początek  o godz. 10.00. (uroczyste zakończenie przewidywane około godz. 18) 
5. Wpisowe do finału wynosi 50 zł (ulgowe 40,-) od zawodnika. 

6. Fundusz długofalowy wyniósł 4.830 zł. Na nagrody przeznaczono fundusz długofalowy 
umniejszony o opłatę turniejową (483,-), 100% funduszu wpisowego oraz dotację sponsora – 
łącznie 7.950 zł.  

7. Nagrody w klasyfikacji (indywidualnej) końcowej finału, wynoszą 

za miejsce:                       I  2000 zł (minus 10% podatku) 
       II  1000 zł (minus 10% podatku) 

                 III    600 zł 
      IV   400 zł 

       V   300 zł 
     VI    200 zł 

          miejsca VII – X    po     150 zł 

         miejsca XI – XXIV  po     100 zł. 
8. Ponadto przewidziano nagrody 

a. dla zwycięzcy klasyfikacji długofalowej cyklu GPW: Stanisław Zakrzewski    300 zł  
b. dla najlepszego zawodnika, który grał w największej liczbie turniejów cyklu - Dariusz 

Lisiecki (10)  -  100 zł . 

c. dla trzech najlepszych zawodników o WK<4 w klasyfikacji rocznej: 
Dariusz Lisiecki (3 m.)     200 zł 

Piotr Stanikowski (21 m.)   150 zł 
Piotr Surdyk (27 m.)   100 zł. 

d. dla najlepszej pary turnieju finałowego (bez c/o)                                 500 zł 

e. dla najlepszego zawodnika w kategorii młodzież szkolna: Damian Mrówczyński  100 zł 
9. WZBS ufundował  trofea dla pierwszych trzech zawodników i  pamiątkowe medale dla 

kolejnych trzech,  oraz obiad dla wszystkich uczestników finału (w przerwie między sesjami, na 
miejscu gry). 

 

 
 

(-) Andrzej Wachowski  (-) Jan Weber   (-) Marian Wierszycki  
   Sędzia finału GPW   Skarbnik WZBS   Prezes 


