
Regulamin Finału 
CONNECTOR Grand Prix Wielkopolski 2019 

1. W roku 2019, w ramach XX cyklu turniejów o Grand Prix Wielkopolski rozegrano 13 turniejów, w których wzięły 
udział 579 pary. Łącznie w turniejach eliminacyjnych wystartowało 479 zawodniczek i zawodników. Klasyfikację 
długofalową wygrał Tomasz Wasilewski przed Pawłem Małeckim. 

2. W finale, zgodnie ze stałym Regulaminem GPW, wystartuje 14 par (wg listy startowej opublikowanej na stronie 
WZBS), które rozegrają 2 sesje po 26 rozdania, (dwukrotnie „każdy z każdym”). 

3. Każdy z zawodników zakwalifikowanych do udziału w finale zobowiązany jest do potwierdzenia swego udziału i 
podania danych partnera, Komisarzowi Finału nie później niż  do 30 listopada br. 

4. W finale klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z dodaniem carry-over za klasyfikację roczną danego zawod-
nika. 

5. Finał odbędzie się w niedzielę 8 grudnia 2019r. w nowej siedzibie WZBS (Poznań, ul. Starołęcka 36). Początek o 
godz. 10.00 (uroczyste zakończenie przewidywane około godz. 19). 

6. Nie pobiera się wpisowego. 

7. Fundusz długofalowy wyniósł 5790 zł. Na nagrody przeznaczono dotację głównego sponsora firmy CONNECTOR 
oraz fundusz długofalowy umniejszony o opłatę turniejową (579 zł). Łącznie 8.400 zł. 

8. Nagrody w końcowej klasyfikacji indywidualnej finału wynoszą: 

– za miejsce I: 2000 zł 

– za miejsce II: 1200 zł 

– za miejsce III: 700 zł 

– za miejsce IV: 500 zł 

– za miejsce V: 400 zł 

– za miejsce VI: 300 zł 

– za miejsce VII  200 zł   

-    za miejsca VIII – XIV: po  100 zł 

– za miejsca XV – XXVIII: po   50 zł 

9. Przyznano również nagrody specjalne: 

a) dla zwycięzcy klasyfikacji długofalowej cyklu GPW – Tomasza Wasilewskiego – 300 zł 

b) dla najlepszego zawodnika, który grał we wszystkich (13) turniejach cyklu – Jerzego Nowaka – 100 zł 

c) dla trzech najlepszych zawodników o WK<4 w klasyfikacji długofalowej: 

a. Bartosz Kaczmarek (7m.) – 150 zł 

b. Jacek Kufel (26 m.) – 100 zł 

c. John Catlow (27 m.) – 50 zł 

d) dla najlepszego zawodnika w klasyfikacji długofalowej młodzieży szkolnej – Adama Serafina – 100 zł. 

e) w każdej sesji, dla pierwszych trzech par odpowiednio 150/100/50 zł. 

f) dodatkowo za punktację łączną dwóch sesji 2 najlepsze pary otrzymają odpowiednio 200/100 zł. 

10. WZBS ufundował trofea dla pierwszych trzech zawodników, pamiątkowe medale dla kolejnych trzech oraz catering 
(kawa, napoje, kanapki) dla wszystkich uczestników finału. 

 

 (-) Andrzej Wachowski (-) Jan Weber (-) Marian Wierszycki 

  Komisarz finału GPW Skarbnik WZBS Prezes WZBS 


