Komunikat Organizacyjny
Łódzkiej Ligi Szachowej
Firm, Instytucji i Zakładów pracy

1. ORGANIZATOR:
 ŁÓDZKI ZWIĄZEK SZACHOWY
Email: kajtek5678@gmail.com, https://www.facebook.com/LodzkiZwiazekSzachowy/
http://www.szachylodz.org/
 RPW OKUCIA BUDOWLANE ŁÓDŹ / STOWARZYSZENIE ŁÓDZKA LIGA
SZACHOWA
Email: pflis@poczta.fm
https://www.facebook.com/rpwokuciabudowlane/
https://www.facebook.com/LodzkaLigaSzachowa/
 FUNDACJA IMIENIA AKIBY RUBINSTEINA
Tel. 533 466 273, email: rubinstein.fundacja@gmail.com, akibarubinstein.pl ,
https://www.facebook.com/FundacjaRubinstein/
2. TERMIN I MIEJSCE
 10 listopada – Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi ul. Klaretyńska 9.
 29 grudnia 2018, 5 stycznia 2019, 12 stycznia 2019 – Jagielloński Ośrodek Kultury,
Łódź ul Wspólna 6
3. GRUPA TURNIEJOWA
 Turniej rozgrywany w formie OPEN
4. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY I TEMPO GRY
 System rozgrywek ustalony zostanie przed pierwszą rundą, na podstawie ilości
zgłoszonych drużyn
 Tempo gry: 30 minut + 30 sekund na zawodnika
 Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach

 Mecze rozgrywane są na 3 szachownicach, przy czym w każdym meczu w każdej z
drużyn:


kolejność zawodników na szachownicach 1-3 musi być zgodna z kolejnością w
zgłoszeniu

 Zmianę składu drużyny lub kapitana na mecz należy zgłosić sędziemu najpóźniej dzień
przed rozpoczęciem porannych rund lub do 15 minut przed rozpoczęciem pozostałych
rund
 W przypadku niezgłoszenia zmiany składu drużyny, obowiązuje skład z rundy
poprzedniej, a w przypadku rundy pierwszej – skład podstawowy
 Drużyna ma prawo rozpocząć mecz, pod warunkiem obecności przy szachownicy
przynajmniej dwóch zawodników wpisanych do protokołu meczowego aktualnej rundy
 W Łódzkiej Lidze Szachowej obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed
wykonaniem 20 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką.
Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 20 posunięciem czarnych powinien
przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
 Drużyny występują w grupach trzyosobowych. Średni ranking drużyny zawodników
występujących w meczu nie może przekroczyć rankingu < 2100. Dla zawodników
posiadających ranking Elo, do obliczeń przyjmuje się ten ranking ,w pozostałych
przypadkach ranking PZSzach. Drużyny mogą mieć zawodników rezerwowych,
 Dokonanie opłaty wpisowego przelewem lub gotówką do dnia otwarcia turnieju
6. WPISOWE
 Wysokość wpisowego:
- 60 zł
 Wpłaty wpisowego dokonuje się gotówką lub przelewem na dane:
Fundacja im. Akiby Rubinsteina
Ul. Gorkiego 10/12/15,
92-541, Łódź
nr. Konta: 04 2490 0005 0000 4500 2874 1018
7. OCENA WYNIKÓW
 Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów:


Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za
przegrany 0 pkt., walkower −2),



Suma punktów (tzw. małych) zdobytych przez wszystkich zawodników
drużyny (wygrana 1 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0 pkt.),



Wyniki bezpośrednich meczów, uwzględniające w pierwszej kolejności punkty

meczowe, a przy braku rozstrzygnięcia także punkty małe (tzw. mała tabela),


Suma punktów na pierwszej szachownicy, a w przypadku równości na
kolejnych szachownicach,



Losowanie.

8. ZGŁOSZENIA
 Zgłoszenia dokonuje się przez:


portal chessarbiter:



pocztą elektroniczną na adres: rubinstein.fundacja@gmail.com

 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia
(dzień, miesiąc, rok), klub lub miejscowość zamieszkania zawodników oraz nazwę
drużyny.
 Termin zgłoszeń mija 9 listopada 2018 r.
9. NAGRODY
Nagrody
1

Puchar +

miejsce

600 zł

2

Puchar +

miejsce

450 zł

3

Puchar +

miejsce

300 zł

 Dla najlepszej drużyny o średnim rankingu < 1900 nagrody rzeczowe

10. HARMONOGRAM
10.11.2018 (sobota):
14.00 – 14.30 potwierdzenie uczestnictwa/omówienie zasad
14:30 – 16:30 runda 1
29.12.2018 (sobota):
9:15 – 11:15 runda 2
11:30 – 13:30 runda 3
13:45 – 15:45 runda 4
05.01.2019 (sobota):
9:15 – 11:15 runda 5
11:30 – 13:30 runda 6
13:45 – 15:45 runda 7

12.01.2019 (sobota)
9:15 – 11:15 runda 8
11:30 – 13:30 runda 9
13:30 – 14:15 rozdanie nagród/ zakończenie turnieju
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Za zdolność zawodników do startu w zawodach odpowiedzialne są kluby lub rodzice
zawodników
 Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi osobami podczas zawodów sprawują ich
rodzice lub opiekunowie.
 Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.
 Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na
wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu
przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach
społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć i filmów). Materiały tam
zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.
Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności. Publikujący zobligowany jest do
podpisania źródła ich pochodzenia

