
V Małopolska Liga Juniorów
Turniej drużynowy zostanie rozegrany systemem szwajcarskim lub kołowym na 

dystansie 7 rund przy tempie gry 15 min. na zawodnika.
Uczestnictwo: 
Prawo startu mają drużyny z Małopolski, zarówno kluby zrzeszone w MZSzach, jak i drużyny szkolne, ośrodków kultury itp., które nie grają w
ligach wyższych (nie dotyczy drużyn rezerwowych). Drużyna składa się z czterech zawodników, z możliwością zgłoszenia zawodników
rezerwowych: Szachownica I: junior (juniorka) ur. w 2002 r / II: junior (juniorka) ur. w 2006 r. / III: junior (juniorka) ur. w 2010 r. /
IV: juniorka ur. w 2002 r. (ew. junior ur. w 2012 r. ) Lub młodsi !
W każdym zespole mogą występować wyłącznie zawodnicy, którzy byli członkami klubu w dniu 31.10.2019 r. (lub zostali zarejestrowani
w danym klubie później, ale była to pierwsza rejestracja) i nie rozegrali w 2019 roku w ligach wyższych więcej niż trzy partie w danym klubie.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodników drużyn które spadły z IV ligi oraz zawodników zgłoszonych w drużynach szkolnych, a także
jednego zawodnika do IV kategorii w drużynach klubowych.
Warunkiem uczestnictwa jest : zgłoszenie do dnia 11 stycznia 2020 r. drużyny do organizatora i administratora ligi (nazwa drużyny, nazwisko
opiekuna), opłacenie wpisowego do organizatora poszczególnej grupy (50 zł od drużyny, druga drużyna z tego samego klubu i kolejna płaci
25 zł; drużyny szkolne płacą 20 zł, ale jeśli w drużynie szkolnej zgłoszono więcej niż dwóch zawodników zrzeszonych w klubie szachowym
opłata wynosi jak za drużynę klubową), zgłoszenie organizatorowi składu do dnia 11 stycznia 2020 r. (imię, nazwisko, data urodzenia,
szachownica, ewentualnie klub i kategoria).
Dla najlepszych drużyn I- III przewidziano puchary oraz dla zwycięzców na poszczególnych szachownicach przewidziano upominki.

.

Organizator grupy Chrzanów :
Marian Sadzikowski

Tel 606704871
Email chessinchrzanow@wp.pl

Za ubezpieczenie i 
zachowanie 
zawodników odpowiada 
opiekun drużyny.
Zgłoszenie do turnieju 

oznacza zaakceptowanie 
przez wszystkich 
zgłoszonych zawodników 
(i ich opiekunów) 
warunków regulaminu 
oraz wyrażenie zgody na 
utrwalanie wizerunku i 
przetwarzanie przez 
organizatorów danych 
osobowych w celu 
przeprowadzenia 
zawodów. 

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. 

18 styczeń 2020 r. 
Klub Szachowy 
Chrzanów, ul. Szpitalna 1
Weryfikacja 9.00-9.30. 
Rundy 10.00-14.00


