Małopolski System Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży
Młodzie

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

KOMUNIKAT Organizacyjny
Małopolska Licealiada – Finał Wojewódzki
w Drużynowych
Dru
Szachach
1. Cele zawodów: wyłonienie najlepszej
najle
drużyny szkół podstawowych województwa
Małopolskiego.
- popularyzacja
pularyzacja gry w szachy
2. Organizatorzy: Małopolski Szkolny Związek
Zwi
Sportowy w Krakowie
- Międzyszkolny
dzyszkolny Ośrodek
Oś
Sportowy w Myślenicach
- Powiatowy Szkolny Związek
Zwi
Sportowy w Myślenicach
3. Termin i miejsce: 4.12.2019rr godz. 10.00 – Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności
Go
w
Myślenicach ul. Zdrojowa 18
4. Uczestnictwo- pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych
1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły
szk
ponadpodstawowej urodzeni w 2000 i młodsi.
młodsi
2. drużyna składa się z 4 osób: - I szachownica - chłopiec lub dziewczyna - II szachownica - chłopiec
lub dziewczyna - III szachownica - chłopiec lub dziewczyna - IV szachownica - dziewczyna,
3. skład drużyny obowiązuje
zuje przez cały turniej.
4. w zawodach obowiązująą przepisy FIDE i PZSzach.
5. do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony
upowa niony jest sędzia
sę
główny, którego
decyzje są ostateczne.
6. zaleca się wprowadzenie na każdym
każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem
ChessArbiter.
II. System rozgrywek
1. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim
szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9
7 rund
(w przypadku rozgrywek wojewódzkich)
2. tempo gry: - w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 – 15 min. na partię dla
zawodnika. W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20
10 20 min. Na partię
part dla
zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich.
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III. Punktacja - Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych
dużych punktów (tzw. meczowych): wygranie meczu - 2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p. a przy ich
równości decydują kolejno: - suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach
(wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana0p.),
wartościowanie pełne Buchholza, - wynik bezpośredniego spotkania, - lepszy wynik na pierwszej,
ewentualnie kolejnych szachownicach.

6. Sposób rozegrania zawodów: zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem
Ogólnym Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży na rok szkolny 2019/20.
7. Program zawodów: -godzina 9.50 – weryfikacja, losowanie grup i kolejności gier,
godzina 10.00 – uroczyste otwarcie,
godzina 10.10 – rozpoczęcie zawodów
8. Zasady finansowania: - koszt organizacji zawodów finałowych pokrywa MSZS w
Krakowie
- koszty dojazdu pokrywają zespoły biorące udział w zawodach
9. Postanowienia Końcowe: - Zgłoszenia szkół należy dokonać poprzez SRS do dnia 3.12.19r.
godz. 13.00

- informacji dotyczących zawodów udzielają Piotr Magiera 501673662

W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem decyduje organizator zawodów.
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Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy:
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
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