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III LIGA MAŁOPOLSKA SENIORÓW 2020 – KOMUNIKAT NR 1 z dnia 11.10.2020
1. Lista startowa drużyn
1. UKS Goniec Staniątki
2. KKSz II Kraków
3. PUKS Karolina Tarnów
4. MKS MOS Wieliczka
5. Cracovia Kraków
6. MAT Myślenice
7. TKKF Leskowiec-Wieża Wadowice
8. TKKF Drogowiec Kraków
9. UKS przy SP8 Chrzanów
10. MKS KSOS Kraków
Zgodnie z Ramowym Regulaminem - DMP Seniorów w szachach MZSZACH
w związku z rezygnacją drużyny MSKS Gambit Tarnowiec lista startowa została
uzupełniona o drużynę UKS przy SP8 Chrzanów oraz MKS KSOS Kraków.
.
Numery startowe drużyn zostały wylosowane z uwzględnieniem lokalizacji klubów
i meczów w V rundzie rozgrywek, która zostanie rozegrana systemem „dojazdowym”
pomiędzy dwoma zjazdami.
2. Termin i miejsce gry
Rozgrywki toczą się wg następującego terminarza :
Runda 1
24.10.2020 (sobota)
godz.
9:30
Runda 2
24.10.2020 (sobota)
godz.
14:30
Runda 3
25.10.2020 (niedziela)
godz.
9:00
Runda 4
25.10.2020 (niedziela)
godz.
14:00
Runda 5
31.10.2020 (sobota) (w przypadku zgłoszenia 10 drużyn)
Runda 6
07.11.2020 (sobota)
godz.
9:00
Runda 7
07.11.2020 (sobota)
godz.
14:00
Runda 8
08.11.2020 (niedziela)
godz.
9:00
Runda 9
08.11.2020 (niedziela)
godz.
14:00
Zakończenie 08.11.2020 (niedziela)
po zakończeniu ostatniej rundy
Zawody zostaną rozegrane w Eximius Park (dawniej Kraków Business Park)
w Zabierzowie ul. Krakowska 280. Harmonogram rozgrywek może ulec zmianie.
3. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zawody zostaną rozegrane w
pełnym reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik turnieju przed wejściem na salę
gry będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia stanowiącego załącznik
do Regulaminu COVID III Ligi Małopolskiej Seniorów 2020.
4. Serwis turniejowy
Serwis turniejowy rozgrywek dostępny jest pod adresem:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/tdr_3403
Kojarzenie drużyn zostanie wykonanie w dniu 16.10.2020 r. (piątek), po
dostarczeniu składów drużyn.

5. Runda V (dojazdowa)
Mecze rundy V drużyny zobowiązane są do rozegrania pomiędzy sobą w terminie
26.10.2020 – 06.11.2020 (sugerowany termin to 31.10.2020 – sobota), natomiast wyniki
należy wysłać na adres poczty elektronicznej Sędziego Głównego rozgrywek – jarekp77 [at]
gmail.com. Miejsce rozgrywek wyznacza gospodarz, natomiast termin zostaje ustalony
wspólnie pomiędzy kapitanami drużyn. Dopuszcza się zmianę lokalizacji meczu po
uprzednim uzgodnieniu przez kapitanów. Partie rundy V zostaną zaliczone do klasyfikacji
FIDE na miesiąc listopad 2020.
Rolę sędziów pełnią kapitanowie drużyn. W przypadku gdy mecze odbywają się pod
nieobecność sędziego decyzje podejmują kapitanowie po zasięgnięciu opinii Sędziego
Głównego. Jeśli obie strony nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska, referują
sprawę telefonicznie Sędziemu Głównemu, który podejmuje ostateczną decyzję.
6. Sędziowie
Sędzią Głównym jest IA Jarosław Pietraszewski (nr licencji: 09300003)
Telefon:
+48 604 726 752
E-mail:
jarekp77 [at] gmail.com
Rolę Sędziego Asystenta pełni: Jacek Przybylski (nr licencji: 06300053)
7. Uwagi końcowe
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w uzasadnionym przypadku
harmonogram lub system rozgrywek mogą ulec zmianie.

Administrator Lig Seniorskich
IA Jarosław Pietraszewski

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID-19
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:
• obecnie nie występują u mnie/u mojego dziecka*, ani u moich domowników, oraz nie
występowały w ciągu ostatnich 14 dni, objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, bóle
mięśni, bóle gardła;
• Nie przebywam/moje dziecko nie przebywa* na kwarantannie ani nie pozostajemy pod
nadzorem epidemiologicznym;
• w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/nie mieliśmy* kontaktu z osobą zakażoną lub z
osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19, bądź z osobą pozostającą na kwarantannie
lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z
przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem COVID-19. Zobowiązuję się również do
przekazania informacji, gdyby w trakcie trwania Ligi lub w okresie bezpośrednio po
wydarzeniu pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na
zakażenie wirusem COVID-19.
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