Euroregion Śląsk Cieszyński

REGULAMIN
EUROREGIONALNEJ MŁODZIEŻOWEJ

II LIGI SZACHOWEJ
POD PATRONATEM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ŁUKASZA

KASZY

II. EUROREGIONÁLNÍ LIGA MLÁDEŽE.
1.CEL
Popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży szkolnej , stworzenie form
współzawodnictwa między młodzieżą
2.ORGANIZATOR
UKS „PIONIER” Jastrzębie Zdrój
SK „SLAVIA” Orlova
3.TERMIN, MIEJSCE
08.09.2018 rok godz. 10.00 Jastrzębie-Zdrój SP nr 19 ul. Opolska 3
4.WARUNKI UCZESTNICTWA
W lidze biorą udział drużyny w/g załącznika
5.ZGŁOSZENIA
W meczach mogą brać udział zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni w dniu rozgrywek.
Zawodnicy muszą posiadać legitymację szkolną i mieć adres związany bezpośrednio z
siedzibą sekcji szachowej lub być zawodnikiem klubu.
6.ZASADY PUNKTACJI
Suma zdobytych punktów w poszczególnych partiach decyduje o zdobytym miejscu przez drużynę. W
razie równej ilości pkt. o miejscu decyduje ilość pkt. zdobytych na I-szejszachownicy, a w razie nie
rozstrzygnięcia na kolejnych szachownicach. Następnie duże punkty (za wygrany mecz 3 pkt. i za remis
1 pkt.) i ostatecznie wynik bezpośredniego meczu.
7.SKŁADY DRUŻYN , SYSTEM ROZGRYWEK
Drużyna składa się z 4 osób grających według szachownic :
1 -szachownica chłopak lub dziewczyna ( rocznik 2001 i młodsi )
2 -szachownica chłopak lub dziewczyna ( rocznik 2001 i młodsi )
3 -szachownica chłopak lub dziewczyna (rocznik 2003 i młodsi )
4 - szachownica dziewczyna (rocznik 2001 i młodsze ) lub chłopak (rocznik 2004 i młodsi )
Czas gry po 30 minut dla zawodnika .
Drużyny będą grać systemem każdy z każdym.

8.NAGRODY :
1 miejsce - PUCHAR , dyplom , nagroda rzeczowa dla drużyny
2 miejsce - PUCHAR , dyplom, nagroda rzeczowa dla drużyny
3 miejsce - PUCHAR , dyplom , nagroda rzeczowa dla drużyny
Pozostałe drużyny otrzymają upominki oraz dyplomy.
9.UWAGI:
Szczegółowych informacji udziela Matusiak Andrzej
TELEFON 00480 (32) 47- 19-705
e-mail szach30@wp.pl
DODATKOWE INFORMACJE
1.Spóżnienia - 30 minut bez konsekwencji.
2.Sędzia wyznaczony jest przez organizatorów ligi.
3.Brak możliwości zmiany terminu rozegrania ligi.
4.Na pierwszej szachownicy musi grać zawodnik z niższym numerem zgłoszenia niż zawodnik
na drugiej szachownicy.
5.Gospodarz na pierwszej i trzeciej szachownicy gra kolorem białym na drugiej i czwartej
kolorem czarnym. Drużyny grają cały turniej w tym samym składzie
6. Do I ligi awansuje drużyna, która zajmie I miejsce.
7. Drużyna , która zajmie 2-miejsce rozegra baraż z drużyną , która zajmie 7-miejsce w I lidze
o awans do I ligi ( 2-mecze ). Do III ligi spadają 3 ostanie drużyny z II ligi.
SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA KOMISJA WERYFIKACYJNA
Matusiak Andrzej - przewodniczący
Novak Jiri - wiceprzewodniczący
– sędzia główny
WRAZ Z KOLEGIUM POWOŁANYM Z OPIEKUNÓW DRUŻYN STARTUJĄCYCH W
ROZGRYWKACH – 2 OSOBY

II LIGA SZACHOWA
L.P

Nazwa drużyny

1
2
3
4
5
6
7
8

SK „Slavia” C Orlowa
SK „Mladost” B Żilina
MKSz B Rybnik
UKS „Pionier“ B Jastrzębie-Zdrój
ŠK "Caissa" Čadca
UKS „Pionier“ C Jastrzębie-Zdrój
Mistrz III ligi grupa Czeska
Mistrz III ligi grupa Słowacka

Kraj
Czechy
Słowacja
Polska
Polska
Słowacja
Polska
Czechy
Słowacja

Projekt realizowany przy pomocy środków budżetowych
Miasta Jastrzębie- Zdrój

