MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6/65
www.mzszach.krakow.pl

tel. 607-059-125 * 509-740-890
konto PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297

REGULAMIN ROZGRYWEK
III LIGA MAŁOPOLSKA SENIORÓW 2017
1. Organizator
Małopolski Związek Szachowy
Administratorem ligi i sędzią głównym jest Mariusz Stanaszek:
Adres:
30-362 Kraków, ul. Ceglarska 6/15
Telefon:
693-646-823
E-mail:
stmarius@kr.onet.pl
2. Termin i miejsce gry
Rozgrywki toczą się wg następującego terminarza :
Runda 1
14.10.2017 (sobota)
godz. 9:30
Runda 2
14.10.2017 (sobota)
godz. 14:30
Runda 3
15.10.2017 (niedziela)
godz. 9:30
Runda 4
15.10.2017 (niedziela)
godz. 14:30
Runda 5
18.11.2017 (sobota)
godz. 10:00
Runda 6
18.11.2017 (sobota)
godz. 15:00
Runda 7
19.11.2017 (niedziela)
godz. 9:00
Zawody zostaną rozegrane w Zabierzowie, Centrum Restauracyjno –Konferencyjnym

„Krakowskie Przedmieście” na terenie Kraków Business Park ul. Krakowska 280.
Na miejscu można zjeść obiad, cena 15 zł, po wcześniejszym zgłoszeniu do
administratora.
3. Uczestnictwo
Do gry w rozgrywkach III Ligi Małopolskiej Seniorów w roku 2017 uprawnione są następujące
zespoły:
1. TKKF Drogowiec Kraków
2. MKS MOS Wieliczka
3. PUKS Karolina Tarnów
4. TKKF Leskowiec-Wieża Wadowice
5. Wisła II Kraków
6. Goniec Staniątki
7. MDK Bochnia
8. UKS przy SP nr 8 Chrzanów
Jeżeli uprawniona drużyna nie zgłosi swego udział, dla uzupełnienia ligi do parzystej liczby
drużyn do rozgrywek zostanie dopuszczona drużyna rezerwowa z IV ligi w kolejności :
Gambit Tarnowiec, MAT Myślenice, SP Regulice.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do administratora w terminie do dn. 23
września 2017 r. oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości 200 zł i opłaty klasyfikacyjnorankingowej 20 zł od zawodnika, co najmniej od składu zasadniczego, oraz zgłoszenie
składu do administratora w terminie do 6 października 2017 r.
Opłatę klasyfikacyjno-rankingową oraz startowe należy wpłacać na konto MZSzach: nr konta
PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 lub gotówką po uzgodnieniu
ze Skarbnikiem MZSzach.
W rozgrywkach III ligi Małopolskiej mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
 Są członkami zgłaszających ich klubów lub zostali wypożyczeni na czas rozgrywek
 Posiadają ważną licencję na uprawianie dyscypliny szachy
 nie rozegrali w 2017 roku więcej niż trzech partii w wyższych klasach rozgrywkowych
w innej drużynie swojego klubu. Reguła nie dotyczy kobiet, które mogą grać na
szachownicy 1-5, o ile w wyższej klasie rozgrywek występowały na „szachownicy
kobiecej”. Powyższy zakaz nie dotyczy zawodnika wypożyczonego do innego klubu z
którym grał w wyższej lidze.

Drużyny które potwierdzą udział, lecz nie przystąpią do rozgrywek, płacą karę w wysokości
200 zł która zasila fundusz nagród, i są degradowane do ligi IV.
Zgłoszone składy oraz kolejność zawodników obowiązują przez cały czas trwania rozgrywek.
4. System rozgrywek
Rozgrywki toczą się systemem kołowym. Numery startowe przydziela administrator Ligii.
 TEMPO GRY
90’ + 30’’ na każdy ruch
 SKŁADY DRUŻYN
Drużyna składa się z sześciu zawodników składu podstawowego i rezerwowych, przy czym
na szachownicy 6 musi grać kobieta.

Oddanie walkoweru może nastąpić na najniższej szachownicy (najniższych
szachownicach) z wyłączeniem kobiecej, a w przypadku gdy drużyna w niepełnym
składzie rozpocznie grę i okaże się że zostanie oddany walkower na innej
szachownicy niż ostatnia, sędzia orzeka przegraną tej drużyny na wszystkich
szachownicach niższych niż ta na której oddano walkower. Zasada powyższa nie
dotyczy szachownicy kobiecej.
Zawodniczki, w kolejności zgłoszenia, mogą grać na szachownicach wyższych, za ostatnim
rezerwowym mężczyzną z prawem powrotu na szachownicę szóstą.
 PUNKTACJA
O końcowej kolejności zajętych miejsc decydują następująco:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt.)
2. Suma punktów małych
3. Wyniki bezpośrednich meczów
4. Wyniki na kolejnych szachownicach
5. Punktacja Sonneborna–Bergera
6. Losowanie
Za wygraną walkowerem drużyna otrzymuje 2 punkty meczowe i 100% małych punktów
możliwych do uzyskania.
 SPÓŹNIENIA
Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut
w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia sesji, przegrywa partię walkowerem
 AWANSE I SPADKI
Drużyna która zdobywa pierwsze miejsce, uzyskuje awans do II ligi seniorów.
Drużyny które zajmą dwa ostatnie miejsca zostają zdegradowana do IV Ligi Małopolskiej
Seniorów.
 KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Kolejność miejsc na szachownicach ustala się wg następujących kryteriów:
1. Liczba zdobytych punktów
2. Wynik procentowy
3. Miejsce drużyny
Zawodnik, z pełnym dorobkiem punktów, klasyfikowany jest na szachownicy, na której
rozegrał największą ilość partii (przy równej ilości - na najniższej z nich).
5. Sędziowanie
Decyzje sędziego w trakcie zawodów są ostateczne.
Zawodnik lub kapitan drużyny, w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów, ma prawo do
złożenia pisemnego zażalenia, dotyczącego podjętych decyzji sędziowskich do:
Zarządu MZSzach - w sprawach sportowych,
Kolegium Sędziów MZSzach - w sprawach przepisów gry i regulaminu.
Wyniki III Ligi Małopolskiej Seniorów są przesyłane do oceny rankingowej FIDE.
6. Nagrody
- Puchary i dyplomy za miejsca I – III
- nagrody rzeczowe za najlepszy wynik indywidualny na poszczególnych szachownicach
(w przypadku gry na różnych szachownicach decyduje większa liczba rozegranych partii
lub szachownica wyższa)

7. Postanowienia końcowe
 Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące, zgodnie
z ustawą o sporcie (art. 38 ust. 2).
 Prawo interpretacji Regulaminu należy do administratora ligi i sędziego głównego
zawodów.
 Koszty udziału w rozgrywkach ponoszą kluby.
 Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
 W sprawach szachowych nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, mają
zastosowanie aktualny Kodeks Szachowy oraz Regulamin Ramowy Małopolskiego
Związku Szachowego.

