
   REGULAMIN  
 

                                                          POWIATOWEJ  

                                             LICEALIADY MŁODZIEŻY    

            W DRUŻYNOWYM TURNIEJU  SZACHOWYM    

 

1. Organizator -   ZPO -  Międzyszkolny Ośrodek  Sportowy Powiatu Limanowskiego, 

                               Powiatowy  SZS w Limanowej, ZS nr 1 Limanowa                                  

2. Cel turnieju - popularyzacja gry  w szachy  wśród  młodzieży. 

 Turniej   jest   eliminacją   do Drużynowej Małopolskiej Licealiady   

Młodzieży  organizowanej   przez  Małopolski  Szkolny     

Związek Sportowy Kraków, który odbędzie się w Myślenicach   

 

3. Miejsce  i termin zawodów  -  ZS Nr 1 w Limanowej, ul. Piłsudskiego 

                                                w dniu 18.11 2022/piątek/ godz. 9.30                    
 

4.  Uczestnicy i  przebieg  zawodów 

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły średniej ur. 2003 i młodsi  

- drużyna składa się z 4  osób: 

I  szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 

II szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 

III szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 

IV szachownica  - dziewczyna, 

- Skład i kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek, 

- Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona  dziewczyna, 

- Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej. 

Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego 

decyzje są ostateczne. 

– zawody rozegrane będą - system szwajcarskim, dystans  7 rund,     tempo - czas gry  dla zawodnika na  

partię  15 minut . Przepisy gry – Kodeks PZSzach / w. 2005 z późn. zm./ 

 

Kojarzenie   rund  komputerowe -   zawody  prowadzi  sędzia  klasy państwowej  -          

pan Ryszard Ewert .   

 

          Obowiązuje  wcześniejsze zgłoszenie  udziału  w  zawodach; 

do dnia   16.11.2022 r    poprzez   System Rejestracji Szkół , a wygenerowany druk 

zgłoszenia  z systemu  potwierdzony    przez dyrekcję szkoły   w dniu zawodów. 

Prosimy o podanie informacji jeśli zawodnik posiada kat. szachową w dodt. informacjach  przy 

zgłaszaniu  zawodnika  w systemie oraz podanie na której szachownicy ma grac dany zawodnik. 

• zawodnik bez kategorii szachowej posiada ranking 1000 .  

Brak danych – skutkuje  dopuszczeniem do gry  od drugiej  rundy . 

 

6.  Zasady  finansowania :  

   -  koszty przejazdu  i  ubezpieczenia -  pokrywają Szkoły  we  własnym zakresie ; 

-  dyplomy, puchary,  sędziowanie – zapewnia ZPO - MOS PL Limanowa . 

 

7. Postanowienia końcowe – interpretacja  regulaminu należy do kompetencji       

                                                 organizatora. 

 

 

Limanowa, 2022-09-19   organizator 


