Komunikat IV Małopolskiej Ligi Juniorów 2021
1. IV Małopolska Liga Juniorów odbędzie się w terminie 27-28.03.2021 roku w
Hotelu Galaxy w Krakowie, ul. Gęsia 22A.
2. Administratorem Ligi i Sędzią Głównym jest Mariusz Stanaszek - tel. 693-646-823,
stmarius@kr.onet.pl.
3. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund przy
tempie gry 45 minut + 15 sekund na każde posunięcie dla zawodnika. Dopuszczalne
spóźnienie 15 minut.
4. Do gry uprawnione są drużyny :
możliwość awansu
1
CKiS Skawina –poprzedni sezon
Tak
2
GKSz Kornuty Gorlice II –poprzedni sezon
Nie
3
GKSz Kornuty Gorlice III –poprzedni sezon
Nie
4
KKSz Kraków III – spadek/poprzedni sezon
Tak
5
KKSz Kraków IV –poprzedni sezon
Tak
6
KS Cracovia 1906 Kraków - spadek
Tak
7
KSz Dwie Wieże Kraków II –poprzedni sezon
Nie
8
MAT Myślenice III –poprzedni sezon
Tak
9
MKS MOS Wieliczka III –poprzedni sezon
Nie
10
MKS MOS Wieliczka IV –poprzedni sezon
Nie
11
Ognisko TKKF w Dobczycach II –poprzedni sezon
Tak
12
Ognisko TKKF w Dobczycach III –poprzedni sezon
Tak
13
OPP Andrychów – poprzedni sezon
Tak*
14
Pałac Młodzieży Nowy Sącz - awans
Tak*
15
Pogórze Tuchów – awans
Tak*
16
Skoczek Żegiestów - awans
Tak
17
SP 48 Kraków – poprzedni sezon
Tak*
18
SP 62 Kraków II – poprzedni sezon
Tak*
19
SP 8 Chrzanów – poprzedni sezon
Tak*
20
SP 87 Kraków –poprzedni sezon
Tak*
21
SP nr 2 Dobczyce I awans
Tak*
22
SP nr 2 Dobczyce II awans
Tak*
23
SP nr 48 Kraków II awans
Tak*
24
Szkółka Szachowa Roztoka –poprzedni sezon
Tak*
25
TKKF Leskowiec-Wieża Wadowice –poprzedni sezon
Tak
26
UKS Bakcyl Bielany I –poprzedni sezon
Tak
27
UKS Goniec Staniątki III –poprzedni sezon
Nie
28
UKS Kana Tarnów - spadek
Tak
29
UKS Omega Rzuchowa I awans
Tak
30
UKS przy SP 8 Chrzanów II – spadek/poprzedni sezon
Tak
31
UKS przy SP 8 Chrzanów III –poprzedni sezon
Tak
32
Drużyna/y awansująca/e z V Ligi „zachód”
*wyłącznie po spełnieniu warunku zarejestrowania stowarzyszenia w Polskim Związku
Szachowym
5. Drużyna składa się z czterech zawodników z możliwością zgłoszenia zawodników
rezerwowych:
Szachownica I: junior (juniorka) ur. w 2003 r. lub młodszy
Szachownica II: junior (juniorka) ur. w 2007 r. lub młodszy
Szachownica III: junior (juniorka) ur. w 2011 r. lub młodszy
Szachownica IV: juniorka ur. w 2003 r. (ew. junior ur. w 2013 r. lub młodszy)

W każdym zespole mogą występować wyłącznie zawodnicy, którzy byli członkami
klubu w dniu 31.10.2020 r. (lub zostali zarejestrowani w danym klubie później, ale
była to pierwsza rejestracja) i nie rozegrali w 2020 roku w ligach wyższych więcej niż
trzy partie w danym klubie.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodników zgłoszonych w drużynach szkolnych
i ad hoc, a w klubowych jednego zawodnika z kategorią IV lub niższą.
Na szachownicach obowiązuje zgłoszona kolejność.
6. Warunkiem uczestnictwa jest :
- zgłoszenie do dnia 23 marca 2021 roku drużyny oraz jego składu do
administratora/sędziego ligi (nazwa drużyny, nazwisko opiekuna, skład drużyny). W
przypadku braku zgłoszeń wszystkich uprawnionych drużyn, dla uzupełnienia do
parzystej liczby, administrator może dopuścić do gry z „dziką kartą” drużynę grającą
w V lidze,
- opłacenie wpisowego (60 zł od drużyny, druga drużyna z tego samego klubu/szkoły
płaci 30 zł) na konto Małopolskiego Związku Szachowego,
- opłacenie opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości 5 zł od każdego
zgłoszonego zawodnika z kategorią poniżej II.
7. Harmonogram rozgrywek
Sobota 27.03.
8:30- 09:00
09:15
od 09:30
13:30 – 14:00
od 14:00
Niedziela 28.03
13:30 – 14:00
od 14:00
Około 16:15

od 09:30

Potwierdzanie drużyn
Wywieszenie list startowych, odprawa
techniczna, rozpoczęcie rozgrywek
Rundy I i II
Przerwa
Rundy III i IV
Rundy V i VI
Przerwa
Runda VII
Zakończenie rozgrywek

8. Awans do III Ligi uzyskują dwie najlepsze drużyny z zastrzeżeniem, że w III Lidze
mogą występować tylko drużyny klubów zrzeszonych w PZSzach i tylko jedna
drużyna z klubu. W przypadku gdy uprawnione drużyna nie zgłosi swego udziału w
rozgrywkach III Ligi Administrator dopuści kolejną(e) drużynę(y).
9. Z IV ligi spadają drużyny które zajęły miejsca 23 i dalsze.
10. Dla najlepszych drużyn I-III przewidziano puchary oraz dla zwycięzców na
poszczególnych szachownicach upominki.
11. Za ubezpieczenie i zachowanie zawodników odpowiada opiekun drużyny.
12. W trakcie zawodów obowiązują aktualne wymogi sanitarne, zgodnie z zasadami
ustanowionymi przez organy państwowe i władze PZSzach oraz Regulaminem
COVID. Za przestrzeganie przepisów sanitarnych odpowiadają opiekunowie drużyn i
wszyscy zawodnicy, a ich rażące naruszanie będzie traktowane tak jak naruszenie
przepisów gry z wszelkimi konsekwencjami.

13. Zgłoszenie do turnieju oznacza zaakceptowanie przez wszystkich zgłoszonych
zawodników (i ich opiekunów) warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na
utrwalanie wizerunku i przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celu
przeprowadzenia zawodów.
14. 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.
RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących
w „IV Małopolskiej Lidze Juniorów 2021”.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o
sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).
Administratorem Danych jest Małopolski Związek Szachowy, z którym można się
skontaktować wyszukując adres w Internecie.
Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w
zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z
organizacji zawodów, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i
sprawozdawczych.
Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, którą organizujemy w oparciu o statut,
kibicowanie i przebywanie w miejscu gry oznacza zgodę na przetwarzanie Danych w
celach określonych powyżej.
Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez związek do zarządzania nimi.
Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku
przez organizatora w związku z promocją i organizacją turnieju.
Za Zarząd
Mariusz Stanaszek
Administrator Lig Juniorskich

