Komunikat Organizacyjny Drużynowych Mistrzostw
Województwa Pomorskiego
IV Liga Juniorów

1. Organizator:
- Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
2. Uczestnictwo:
- Prawo startu w mistrzostwach mają kluby zrzeszone w PWZSzach.
3. Składy drużyn:
Drużyna składa się z 4 zawodników - zawodnicy rocznik 2001 i młodsi.
Zawodnicy rezerwowi bez ograniczeń.
4. System rozgrywek:
System rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń. Tempo gry wynosi dla każdego zawodnika
60 minut na partię oraz po 30 sekund na każde posunięcie, z obowiązkiem prowadzenia
zapisu do końca partii.
5. Wpisowe i opłata klasyfikacyjno-rankingowa:
Wpisowe wynosi 100 zł (druga drużyna 50 zł) + 20 zł (opłata rankingowa) za każdego
zawodnika składu podstawowego. Każdy zgłoszony zawodnik rezerwowy musi też wnieść
opłatę rankingową 20 zł. Wpisowe i opłatę rankingową należy wpłacić na konto PWZSzach:
13 1440 1345 0000 0000 1284 0853.
6. Zgłoszenia do rozgrywek:
Zgłoszenia klubów należy przesłać na adres pwzszach_liga@op.pl do dnia 21.01.2019 r.
W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe kierownika drużyny.
Składy drużyn należy przesłać na adres: pwzszach_liga@op.pl do 31.01.2019 r.
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7. Nagrody:
Ilość pucharów i medali oraz informacje o nagrodach ogłosi organizator po III rundzie.
8. Ocena wyników:
Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt.),
2. Suma punktów (tzw. małych) zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny (wygrana 1
pkt. remis 0,5 pkt. przegrana 0 pkt.
3. Wyniki bezpośrednich meczów, uwzględniające w pierwszej kolejności punkty meczowe, a
przy braku rozstrzygnięcia także punkty małe (tzw. mała tabela),
4. Suma punktów na pierwszej szachownicy, a w przypadku równości na kolejnych
szachownicach,
5. Losowanie.
Zawodnik jest klasyfikowany na najniższej z szachownic na których wystąpił. Kolejność miejsc
na szachownicach ustala się według następujących kryteriów:
1. Liczba zdobytych punktów,
2. Wynik procentowy,
3. Miejsce drużyny.
9. Postanowienia końcowe:
Turniej będzie zgłoszony do FIDE. Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach Zawodnik może
grać tylko w jednej drużynie. Drużyny startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich
klubów. Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolność do udziału w zawodach odpowiada klub.
Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia zawodników w czasie trwania imprezy oraz
dojazdu i powrotu. Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie.
Zgłoszenie do mistrzostw jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnomarketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator zastrzega sobie
prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas
turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian.

