REGULAMIN
rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Opolszczyzny Juniorów
na rok 2017
1.
1.1.
1.2.
1.3.

CELE
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
Wyłonienie mistrza Opolszczyzny juniorów.
Uzyskanie prawa udziału w rozgrywkach II ligi juniorów w roku 2017

2. TERMIN I MIEJSCE
2.1. Zawody odbędą się:
• W dniu 25.03.2017 (sobota) centrum sportowe w Niemysłowicach
2.2. Rejestracja i weryfikacja drużyn od 9:30 do 9:45.
2.3. Rozpoczęcie zawodów godzina 10:00
3. ORGANIZATORZY
• Opolski Związek Szachowy
• Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku
4. UCZESTNICY
4.1. Prawo udziału mają drużyny (kluby) zrzeszone i niezrzeszone w Opolskim
Związku Szachowym, które w wymaganym terminie zgłoszą akces udziału
w lidze. Kluby do rozgrywek mogą zgłosić maksymalnie dwie drużyny.
4.2. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek wymaga wniesienia opłaty startowej
60 zł od drużyny oraz 30 zł za drugą drużynę zgłaszaną przez ten sam
podmiot do dnia 22.03.2017 r. na konto OZSzach.
4.3. Wymagane jest zgłoszenie drużyny do rozgrywek w terminie do dnia
20.03.2017 r. na załączniku nr 1 niniejszego regulaminu (w 3 egz.).
Niezależnie od zgłoszenia drogą mailową, kierownicy drużyn winni
dostarczyć wersję papierową w dniu zawodów.
4.4. Zgłoszenie do rozgrywek oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. SYSTEM ROZGRYWEK
5.1. Mistrzostwa w zależności od liczby zgłoszeń zostaną rozegrane systemem
szwajcarskim lub kołowym (każdy z każdym)
5.2. Przy minimum 10 drużynach zawody zostaną przeprowadzone systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund.
5.3. Tempo gry 15 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii.
5.4. Numery startowe drużyn zostaną ustalone na podstawie średniego rankingu
zawodników podstawowego składu.

6. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
6.1. Intencją władz Opolskiego Związku Szachowego jest popularyzacja szachów
i rozgrywek ligowych juniorów. Formuła rozgrywania drużynowych
mistrzostw województwa juniorów w roku 2017 umożliwia start w tych
rozgrywkach także drużynom niezrzeszonym np. szkolnym, które zdecydują
się na uczestnictwo w rozgrywkach przestrzegając zasad zawartych w
niniejszym regulaminie.
6.2. Drużyna składa się z 6 zawodników w tym dwóch juniorów starszych (1 i 2
szachownica), dwóch juniorów młodszych (3 i 4 szachownica), jednej
juniorki starszej (5 szachownica) i jednej juniorki młodszej (6 szachownica)
Ograniczenia wiekowe dla juniorów starszych: rocznik 1999 dla juniorów
młodszych: rocznik 2003. Weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości
(dowód osobisty lub legitymacja szkolna).
6.3. W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć kluby posiadające uprawnienia do
udziału w rozgrywkach lig centralnych w roku 2017. W takim przypadku
dopuszcza się udział drugiej i kolejnej drużyny klubu z zastrzeżeniem, że
wykluczony jest udział zawodników, którzy rozegrali więcej niż 3 partie
podczas centralnych lig juniorów w roku 2016.
6.4. Kolejność zawodników w drużynie (również rezerwowych) nie może ulec
zmianie.
6.5. Juniorzy/juniorki/ młodsi zgłoszeni jako rezerwowi mogą występować na
szachownicy juniora/juniorki/ starszego z pominięciem „układu
drabinkowego”.
7. ZASADY PUNKTACJI
7.1. O miejscach zajętych w rozgrywkach decydują kolejno:
• Suma punktów meczowych (zwycięstwo - 2 pkt., remis -1 pkt., przegrana 0 pkt.
• Suma (tzw. małych) punktów (punkty zdobyte na poszczególnych
szachownicach - zwycięstwo 1 pkt. - remis 0,5 pkt. - przegrana 0 pkt.),
8. USTALENIA KOŃCOWE
8.1. W rozgrywkach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach
8.2. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora

Załącznik nr
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..................................
(pieczątka klubu)

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY
DO DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW OPOLSZCZYZNY JUNIORÓW 2017

Klub/drużyna
Adres, telefon, fax
e-mail
Kierownik drużyny,
telefon, e-mail
Kapitan drużyny
ZASADNICZY SKŁAD DRUŻYNY
Szach.

Nazwisko i imię

Nr ewid.

Kat.

Rank FIDE
(na 1.03.17)

JUNIORZY STARSI

1
2
JUNIORZY MŁODSI

3
4
JUNIORKA STARSZA

5
JUNIORKA MŁODSZA

6
ZAWODNICY REZERWOWI
JUNIORZY STARSI

2a
2b
JUNIORZY MŁODSI

4a
4c
JUNIORKI STARSZE
5a
JUNIORKI MŁODSZE
6a
6b
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Uwagi

