III DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW W SZACHACH
Wrocław, 8-9.05.2021
Organizator: Dolnośląski Związek Szachowy we Wrocławiu
Sala gry: KS AZS Wratislavia, Wrocław ul. Na Grobli 30-32
Uczestnictwo
W III Dolnośląskiej Lidze Juniorów mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, po jednej
drużynie z każdego klubu. Kolejne drużyny mogą zostać dopuszczone w przypadku wolnych miejsc.
Wpisowe
Zgodnie z KOF DZSzach:
100 zł za drużynę + 15zł opłaty rankingowej PZSzach za każdego zgłoszonego zawodnika.
Wpisowe należy wpłacać na konto DZSzach przed rozpoczęciem Mistrzostw.
System rozgrywek:
Mistrzostwa zostaną rozegrane szwajcarskim na dystansie 6 rund.
Tempo gry: 30’+30” na partię dla zawodnika.
Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
Terminarz
8.05.2021 (sobota)
9.30 – odprawa techniczna i otwarcie Mistrzostw
10:00 - runda I
12.15 – runda II
14:30 – runda III

9.05.2021 (niedziela)
10:00 - runda IV
12.15 – runda V
14:30 – runda VI
17:00 - zakończenie

Zgłoszenia
Zgłoszenia zespołów należy przysyłać na adres aleksander.sokolski@dzszach.pl
W zgłoszeniu należy podać:
• skład zespołu w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, datę urodzenia),
• imię i nazwisko kapitana zespołu,
• imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna zespołu (jeżeli nie jest kapitanem) wraz z numerem telefonu.
Termin zgłoszeń - 29.04.2021.
Po tym terminie, w razie wolnych miejsc, mogą zostać dopuszczone dodatkowe (drugie) drużyny z jednego klubu.
Nagrody i awanse
Puchary i medale dla trzech najlepszych zespołów. Dyplomy dla wszystkich startujących zespołów.
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach.
Dwa najlepsze zespoły uzyskują awans do II ligi juniorów. W przypadku posiadania przez klub zespołu w II lidze
juniorów lub rezygnacji ze startu prawo gry przechodzi na kolejny zespół w tabeli końcowej.
Postanowienia końcowe
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach oraz Regulamin III DLJ.
Organizator ma prawo do zmian w komunikacie. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub jednostek
delegujących. Zawodnicy muszą przebywać przez cały czas pobytu na zawodach pod opieką pełnoletnich
opiekunów. Organizator nie zapewnia opieki nad zawodnikami.
Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i komunikatu Mistrzostw oraz z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie
danych osobowych oraz Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w celu organizacji i
przeprowadzenia zawodów, a także zgody na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie
fotografii w celach promocyjnych i dokumentacyjnych organizatora.

