
IV Liga Juniorów (Małopolska)
Komunikat organizacyjny

Organizator: Małopolski Związek Szachowy 
Termin: 3 i 4 lutego 2018r
Miejsce gry: Zabierzów (Restauracja Krakowskie Przedmieście, Business Park, ul. Krakowska 280)
Uczestnictwo:   Prawo  startu  posiadają  drużyny  z  terenu  Małopolski  (mogą  występować  max.  2
drużyny z danego klubu), które są wymienione w załączniku do niniejszego komunikatu. Obowiązują
składy 4-osobowe: 

Szachownica  I : junior (juniorka) ur. w 2000r lub młodszy 
Szachownica  II : junior (juniorka) ur. w 2000r lub młodszy 
Szachownica  III : junior (juniorka) ur. w 2004r lub młodszy 
Szachownica  IV : juniorka ur. w 2000r lub młodsza. 

W  każdym  zespole  mogą  występować  wyłącznie  zawodnicy,  którzy  byli  członkami  klubu  w dniu
31.10.2017r (lub zostali zarejestrowani w danym klubie później, ale była to pierwsza rejestracja) i nie
rozegrali więcej niż trzy parte w wyższych ligach w poprzednim sezonie w danym klubie. Wyjątkiem
od tej zasady może być 1 zawodnik, ale nie może on posiadać kategorii wyższej niż IV. 
Wpisowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest opłacenie wpisowego w wysokości 60 zł (druga drużyna z
danego  klubu  płaci  30zł).  Ponadto  obowiązuje  opłata  klas-rank  wysokości  5  zł  od  zaw.  (dotyczy
zawodników z kategoriami III i niższymi) 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenie udziału drużyny należy przesłać do 28 stycznia do godz. 20.00 mailowo lub telefonicznie
do Czesława Markiewicza  czes.mar@interia.pl ,tel/fax  14  6794408  ,  tel.kom.697  488 747.  Składy
należy przesyłać do 1 lutego  do godz. 20.00. Ewentualne zmiany w składach należy dokonywać nie
później niż do godz. 9.15 w dniu zawodów.  
System rozgrywek i tempo gry : 
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 60’ ( ew. 30’ + 30”)
Kryteria dla kolejności drużynowej: duże punkty, małe punkty, wynik na szachownicy: I , II, III i IV. 
Terminarz : 
3 lutego (sobota) 9.00-9.30 potwierdzanie zgłoszeń 
                                     9.45 rozpoczęcie zawodów 
                                     od 10.00 rundy 1 i 2

13.00-14.15  przerwa obiadowa 
                                     od 14.15  rundy 3 i 4. 
4 lutego (niedziela) od 10.00 rundy 5 i 6 
                                           13.00-14.15  przerwa obiadowa 
                                           14.15 runda 7 
                                           ok. 16.00 zakończenie zawodów 
Nagrody: 

 Awans do III ligi juniorów otrzymują drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2 (dotyczy drużyn, które
mają prawo awansu). Z IV ligi spadają drużyny, które zajmą miejsce 21 i dalsze. 

 Organizator  zapewnia  puchary  i  dyplomy  dla  najlepszych  5  drużyn  oraz  nagrody  dla  3
najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach. 
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Inne: 
 Ostateczna interpretacja regulaminu i przebiegu rozgrywek przysługuje Sędziemu Głównemu.
 Zawodnicy  ubezpieczają  się  we  własnym  zakresie,  a  opiekę  wychowawczą  sprawują

przedstawiciele klubu. 
 Organizator zachęca drużyny do występowania w jednolitych strojach.

Sporządził:
Czesław Markiewicz


