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Leszno, dnia 21.12.2013 r.

IV WIELKOPOLSKA LIGA JUNIORÓW 2014 Gr. A
KOMUNIKAT SĘDZIOWSKI NR 1/IVWLJ/2014
Zgodnie z propozycją Zarządu, zebraniem kierowników drużyn i zatwierdzeniem przez WKS
Poznań powierzono mi funkcji sędziego głównego tych rozgrywek.
Skład drużyn w IV WLJ zgłoszonych do dnia dzisiejszego przedstawia się następująco:
1 – KS Lipno Stęszew
2 - KS LECH-WSUS Poznań
3 – KS Korona Zakrzewo
4 - RUKS Korona - Rawbud II Rawicz
5 - Na Pięterku III Poznań
6 - UKS Sokół I Włoszakowice
7 - UKS Sokół II Włoszakowice
8 - MMKS Wieniaw a II Leszno
9 – LKS Piast Śrem
10 - UKS-KSM Tęcza Kościan
Celem zorganizowania tych rozgrywek zobowiązuję wszystkich kierowników ww. zespołów
do:
1. nadesłania na adres sędziego głównego (korespondencja prowadzona będzie tylko
elektronicznie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.01.2014 r., potwierdzenia startu
drużyny i podania adresów e’mail oraz nr telefonów kontaktowych, a w terminie do
12.01.2014 r. składów drużyn zgodnie z wymogiem regulaminu rozgrywek (osiągalnym na
stronie WZSzach.) i na druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Limit wiekowy juniorów starszych to rocznik 1996, a juniorów młodszych rocznik
2000 (granice wiekowe określone są również w załączniku - zgłoszeniu). Tytułem
informacji podaję również, że w składzie drużyny można wstawić tylko zawodników
zrzeszonych w PZSzach. (WZSzach.), posiadających aktualne karty i licencje zawodnicze.
Kluby , których drużyny występują w wyższych ligach rozgrywek mają obowiązek
przedstawienia składów drużyn grających w tych ligach.
Podane wyżej terminy są ostatecznymi i ich niedotrzymanie spowoduje skreślenie drużyny
z listy startujących.
2. wpłacenia na konto WZSzach. Poznań obowiązujących opłat zgodnych z Komunikatem
Organizacyjno – Finansowym (wpisowe i opłata K-R). Opłata K-R musi być wniesiona za cały
skład podstawowy natomiast za zawodników rezerwowych opłaty będą wnoszone na bieżąco w
ramach startu tych zawodników. Zaznaczam, że opłacony i zatwierdzony skład podstawowy nie
może być zmieniony, a zawodnik ze składu podstawowego może być tylko zastąpiony przez
zawodnika rezerwowego.
3. Powyższe opłaty należy wnieść na konto:
Wielkopolski Związek Szachowy, ul. Reymonta 35 , 60-791 Poznań
Bank Pekao S.A. Oddział Poznań
Nr konta: 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415
z dopiskiem IV Liga Szachowa Juniorów
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-24. Wszelkie opłaty dotyczące startu w lidze należy dokonać przed rozpoczęciem rozgrywek
5. Celem przypomnienia informuję; juniorka mająca startować w innych
grupach np. w grupie juniorów, musi być uwzględniona w rezerwie tej grupy.
6. W rozgrywkach obowiązywać będzie REGULAMIN DRUŻYNOWYCH
ROZGRYWEK SZACHOWYCH W WIELKOPOLSCE zatwierdzony przez Zarząd
WZSzach. i opublikowany na stronie internetowej: http://www.wzszach.poznan.pl
7. Rozgrywki IV Wielkopolskiej Ligi Juniorów zgodnie z regulaminem rozegrane zostaną
systemem rundowym w dwu zjazdach (sobota – niedziela) na dystansie 9 rund tempem
P’60. Terminarz rozgrywek przedstawia się następująco:
I Zjazd: 18. – 19. styczeń 2014 r. rundy od I – V (3 i 2)
II Zjazd: 22. – 23. luty 2014 r. rundy od VI – IX (2 i 2)
Lokalizacja zjazdów nie jest jeszcze znana i ustalona zostanie przez Zarząd WZSzach po
rozpatrzeniu wniosków przetargowych na organizację tych zjazdów .
8. Informuję również aby nie narażać kluby na koszty nie będzie dodatkowo odprawy
technicznej. Odbędzie się ona przed rozpoczęciem I rundy o godz. 8:45. Na odprawie
obecność kapitanów (opiekunów) wszystkich drużyn jest obowiązkowa.
9. Turniej nie jest zgłoszony do FIDE.
Sądzę, że zdyscyplinowanie klubów, szczególnie w uiszczeniu opłat i dotrzymywania
podanych terminów pozwoli na sprawne przeprowadzenie tych rozgrywek.
Przypominam jednocześnie jeszcze raz o posiadaniu przez kluby i zawodników aktualnych
licencji.
Zgodnie z regulaminem kluby i zawodnicy nie posiadający licencji nie będą mogli
startować. Proszę tych zawodników nie umieszczać w składzie. Zostaną wykreśleni.
10. Proszę o podanie adresów e-mail-owych i telefonów kontaktowych bowiem dalsza
korespondencja będzie prowadzona tylko pocztą elektroniczną i ewentualnie telefonicznie..
W związku z Nowym Rokiem 2014 życzę wszystkim, startującym w IV Wielkopolskiej Lidze
Szachowej Juniorów Gr. A klubom, zawodnikom i działaczom wiele wspaniałych wyników
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Z szachowym pozdrowieniem
Sędzia Główny
Waldemar Kopydłowski
Sędzia Klasy FIDE
Licencja 15300019 FA
Zał.

Wzór zgłoszenia drużyny
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Zgłoszenie drużyny do IV Wielkopolskiej Ligi Juniorów rok 2014.
Nazwa drużyny: ........................................................................................................................
wg ustaleń WZSzach.
Sala gry (nazwa, adres): ...............................................................................................................
Adres korespondencyjny (telefon, fax, e-mail): e-mail:
Kapitan (telefon, fax, e-mail) : ..................................................................................................
SKŁAD PODSTAWOWY:
Nr
Nazwisko
Imię
Data
Nr
Kat. Ranking
Nr
szach.
urodzenia Ewid.
FIDE
WP
1 CS
WP
2. CS
WP
3. CM
WP
4. CM
WP
5. DS.
WP
6. DM
REZERWA:
JUNIORZY STARSI (ur. w 1996 i młodsi) – CS
WP
1.
WP
2.
WP
3.
WP
4.
WP
5.

Nr
Lic.

JUNIORZY MŁODSI (ur. w 2000 i młodsi) – CM
1.
2.
3.
4.
5.

WP
WP
WP
WP
WP

JUNIORKI STARSZE (ur. w 1996 i młodsze) – DS.
1.
2.
3.

WP
WP
WP

JUNIORKI MŁODSZE (ur. w 2000 i młodsze) – DM
1.
2.
3.

WP
WP
WP

..............................., dnia .......................... r.
Skład zatwierdzam:

Leszno, dnia

............................

..............................

podpis kapitana drużyny

podpis, pieczątka prezesa

......................................
Sędzia Główny
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