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RAMOWY REGULAMIN SZACHOWYCH DRUŻYNOWYCH ROZGRYWEK
MAŁOPOLSKI SENIORÓW

Niniejszy Regulamin określa ramowe zasady przeprowadzania drużynowych
rozgrywek szachowych seniorów na terenie Małopolski.

1. Organizatorem rozgrywek jest Małopolski Związek Szachowy, natomiast
Administratora Ligi i Sędziego Głównego wyznacza Zarząd.
2. W rozgrywkach uczestniczy:
1/ III liga - od 8 do 12 drużyn (liczbę drużyn w każdym roku ustala się
uwzględniając ilość drużyn z Małopolski które spadły z II ligi oraz ilość
uprawnionych drużyn które zadeklarowały swój udział do gry).
2/ IV liga - nieograniczona liczba drużyn.
3. W III lidze uczestniczą drużyny klubów które posiadają członkostwo MZSzach
i PZSzach oraz uregulowały bieżące opłaty członkowskie. Jeden klub może być
reprezentowany przez jedną drużynę.
Do gry uprawnione są drużyny:
1/ drużyny które uczestniczyły w poprzednich rozgrywkach III ligi i zajęły miejsce
wyższe niż dwa ostatnie,
2/ drużyny awansujące z IV ligi,
3/ spadające z II ligi.
W przypadku gdy drużyna, która w danym sezonie jest uprawniona do rozgrywek
III ligi, natomiast zrezygnuje z uczestnictwa w III lidze lub wystąpi w rozgrywkach
II Ligi na podstawie przepisu PZSZach dotyczącego rankingu drużyny, wówczas
w jej miejsce powoływana jest kolejna drużyna rezerwowa z IV ligi.
4. W IV lidze uczestniczą wszystkie zgłoszone drużyny klubów które posiadają
członkostwo MZSzach. Każdy klub może zgłosić nieograniczoną liczbę drużyn,
z tym że, zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej drużynie.
5. Termin rozgrywek ustala się w kalendarzu MZSzach – IV liga w pierwszym
półroczu, III liga w drugim półroczu.

6. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek winno nastąpić nie później niż trzy tygodnie przed
datą pierwszych meczy, a drużyny spadającej z II ligi w terminie jednego tygodnia
od zakończenia rozgrywek II ligi.
W przypadku braku zgłoszenia wszystkich drużyn uprawnionych do gry w III lidze
skutkiem czego liczba drużyn byłaby nieparzysta lub niższa niż osiem,
Administrator wzywa drużyny rezerwowe (które zajęły dalsze miejsca w IV lidze)
do złożenia deklaracji uczestnictwa w III lidze i wyznacza tygodniowy termin do
zgłoszenia do rozgrywek.
Administrator może również, w uzgodnieniu z Zarządem MZSzach, dopuścić do
rozgrywek III ligi kolejne drużyny rezerwowe z IV ligi, aby liczba drużyn wynosiła
dziesięć.
Ostateczny wykaz drużyn uczestniczących w rozgrywkach III i IV ligi oraz
komunikat organizacyjny zawierający terminy sesji Administrator ogłasza na
stronie MZSzach na dziesięć dni przed rozpoczęciem rozgrywek.

7. System rozgrywek:
A. a) III liga rozgrywana jest systemem rundowym w dwóch sesjach weekendowych
i w miarę potrzeby w dodatkowych rund dojazdowych.
b) Numery startowe przydziela Administrator Ligi, biorąc pod uwagę aby w rundzie
dojazdowej spotkały się drużyny z najbliższych miejscowości.
B. IV liga rozgrywana jest systemem szwajcarskim na dystansie co najmniej 7 rund,
w jednej lub dwóch weekendowych sesjach.
8. Drużyny występują w składzie:
a/ w III lidze - sześcioosobowym,
b/ w IV lidze - czteroosobowym.
Kolejność zawodników na szachownicach 1-5 w III lidze i na szachownicach 1-3
w IV lidze musi być zgodna z kolejnością w zgłoszeniu.
Na szachownicy ostatniej musi występować kobieta, a kolejność wystawianych
kobiet nie może się zmieniać w trakcie turnieju.
9. Składy osobowe drużyn zgłaszane są Administratorowi Ligi i Sędziemu Głównemu
najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Brak imiennego zgłoszenia
zawodników traktuje się jako rezygnację z uczestnictwa w rozgrywkach.
Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników w jednej drużynie wynosi 18.
W rozgrywkach III ligi mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający licencję
na uprawianie dyscypliny szachy.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia zawodnika.
Zgłoszone składy oraz kolejność zawodników obowiązują przez cały czas trwania
rozgrywek. Drużyny mogą zgłaszać zawodników, którzy są członkami
zgłaszających ich klubów lub organizacji. W każdej drużynie można także zgłosić
na zasadach wypożyczenia :
1/ w rozgrywkach III ligi trzech zawodników, w tym jedną kobietę,
2/ w rozgrywkach IV ligi dwóch zawodników, w tym jedną kobietę.
W drużynie rezerwowej nie można zgłaszać zawodników którzy rozegrali więcej niż
trzy partie w wyższych klasach rozgrywkowych bezpośrednio poprzedzających
rozgrywki w klasach niższych, chyba że występowali tam na zasadzie
wypożyczenia i powrócili do klubu macierzystego.
10. W rozgrywkach obowiązuje tempo:
A. III liga : 90’ + 30’’ na ruch,
B. IV liga : co najmniej 60’ na partię.

11. O końcowej kolejności zajętych miejsc decydują następująco:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt, przegrana
walkower 0 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.
Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż
15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia sesji, przegrywa
partię walkowerem.
Oddanie walkoweru może nastąpić na najniższej szachownicy (najniższych
szachownicach), 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.
12. Awanse i spadki:
A. III liga:
a) drużyna która zdobywa pierwsze i drugie miejsce (warunkiem jest
zarejestrowane minimum 30 drużyn z MZSzach w PZSzach) uzyskuje awans do II
Ligi Seniorów,
b) drużyny, które zajmują dwa ostatnie miejsca zostają zdegradowane do IV ligi.
B. IV liga: awans do III ligi uzyskują dwie drużyny które spełniają wymogi
określone w punkcie 3 i zajęły najwyższe miejsca w etapie finałowym, a także
kolejne drużyny w sytuacji opisanej w punkcie 6 zd. drugie i trzecie.
11. Klasyfikacja indywidualna:
Kolejność miejsc na szachownicach ustala się wg następujących kryteriów:
a) Liczba zdobytych punktów
b) Wynik procentowy
c) Miejsce drużyny
Zawodnik klasyfikowany jest na szachownicy, na której rozegrał największą ilość
partii (przy równej ilości - na najniższej z nich).
12. Sędziowanie:
Sędzią Główny podejmuje decyzje które są ostateczne.
W przypadku gdy mecze odbywają się pod nieobecność sędziego decyzje podejmują
kapitanowie drużyn po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego.
Jeśli obie strony nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska, referują sprawę
telefonicznie sędziemu głównemu, który podejmuje ostateczną decyzję.
13. Do oceny rankingowej FIDE przesyłane są wyniki III ligi, natomiast IV ligi
w zakresie w jakim zostały spełnione wymogi czasu gry.
14. Nagrody
rozgrywek.

ustalane są w komunikacie organizacyjnym przez rozpoczęciem

15. Drużyny które po zgłoszeniu nie przystąpią do rozgrywek lub z błahej przyczyny
oddadzą mecze walkowerem mogą uczestniczyć w kolejnych rozgrywkach ligowych
po jednorocznej karencji.
16. Postanowienia końcowe:
A. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące, zgodnie
z ustawą o sporcie (art. 38 ust. 2).
B. Prawo interpretacji Regulaminu należy do Administratora Ligi i Sędziego
Głównego zawodów.
C. Koszty udziału w rozgrywkach ponoszą kluby.
D. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
E. W sprawach szachowych nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, mają
zastosowanie przepisy aktualnego Kodeksu Szachowego.
F. Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolność do udziału w zawodach odpowiada
klub lub zgłaszająca organizacja.
G Zgłoszenie do turnieju oznacza zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie
zgody, przez zgłoszonego na utrwalanie jego wizerunku i przetwarzanie danych
osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.
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”.
17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. (ze zmianą od
dn. 01.01.2020 r.).

