
III  Liga Juniorów  -  Małopolska

Organizator : Małopolski Związek Szachowy

Termin i miejsce gry :
I zjazd  - 21 i 22 kwietnia br., Zabierzów  , Restauracja Krakowskie Przedmieście
II zjazd  - 19 i 20 maja br.,  Zabierzów 

Uczestnictwo :
Prawo startu posiadają drużyny wymienione w załączniku do komunikatu.
Obowiązują składy 6-osobowe :

        1 i 2  szachownica  -  junior (juniorka) ur. w 2000r lub młodszy(a)
        3 i 4  szachownica  -  junior (juniorka) ur. w 2004r lub młodszy(a)
        5  szachownica       -  juniorka ur. w 2000r lub młodsza
        6  szachownica       -  juniorka ur. w 2004r. 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 ligach wyższych w poprzednim sezonie
w danym klubie. Wyjątkiem od tej zasady może być 1 zawodnik, który może być wypożyczony
z innego klubu lub mieć za sobą grę w innym klubie..

Wpisowe:
Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach III ligi juniorów jest opłacenie wpisowego (120 zł)
oraz uregulowanie 20 zł opłaty klasyfkacyjno rankingowej od każdego grającego zawodnika.
Zgłoszenia  udziału drużyny należy dokonać do dnia 10 kwietnia br, a składy drużyn należy
podać  do 18  kwietnia  br.  Drużyny  i  ich  składy  należy  przesłać  mailowo  do  Czesława
Markiewicza na adres:  czes.mar@interia.pl  Wszyscy zawodnicy powinni posiadać licencję
PZSzach.

System rozgrywek i tempo gry:
Turniej zostanie rozegrany systemem kołowym tempem 60’ + 30” dla zawodnika. Turniej jest
zgłoszony do FIDE i można w nim zdobyć wyższe kategorie do kandydackiej włącznie.

Kryteria oceny wyników: 
        drużynowo: punkty meczowe, punkty małe, wynik na 1 szach, wynik na 2 szach. itd.
        Indywidualnie:  liczba  zdobytych  punktów,  wynik  %,  wynik  bezpośredniej  parti,

miejsce drużyny  (uwaga:  zawodnik jest  sklasyfkowany na szachownicy ,  na której
rozegrał najwięcej parti, przy równej ilości parti na najniższej z nich).



Terminarz: 
                                              zjazd 1 –  Zabierzów
21 kwietnia (sobota)  22 kwietnia (niedziela)
8.45-9.30 potwierdzanie zgłoszeń  9.30 runda 3
9.40 Rozpoczęcie zawodów i runda 1  13.00 runda 4
13.00 runda 2

                                              zjazd 2 – Zabierzów 
19 maja (sobota) 20 maja (niedziela)
9.30 runda 5 9.30  runda 8
13.00 runda 6 13.00 runda 9
16.00 runda 7 16.15 zakończenie rozgrywek
                     
Nagrody : 

        Prawo awansu do II ligi juniorów otrzymuje drużyna, która zajmie pierwsze miejsce.
W przypadku,  gdy  to  miejsce  zajmie  drużyna  bez  prawa awansu,  awans  uzyskuje
drużyna  najwyżej  sklasyfkowana,  która  to  prawo posiada.  Z  ligi  spadają  drużyny,
które zajmą miejsca 9 i 10.

        Organizator  zapewnia  puchary  i  dyplomy  dla  najlepszych  drużyn  oraz  dla
zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca na poszczególnych szachownicach.

Uwaga:
        Ostatecznej interpretacji regulaminu i przebiegu rozgrywek dokonuje Sędzia Główny.
        Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
        Opiekę wychowawczą sprawują opiekunowie drużyn.

                                                                                                                             Czesław Markiewicz


