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IV WIELKOPOLSKA LIGA JUNIORÓW 2014 Gr. A
KOMUNIKAT SĘDZIOWSKI NR 2/IVWLJ/2014
W związku z ustaleniem przez Zarząd WZSzach miejscem rozegrania IV Wielkopolskiej Ligi
Juniorów w 2014 r. będzie Leszno i Włoszakowice. Informuję jednocześnie, że I zjazd
odbędzie się w dniu 18.01. w Lesznie w II Liceum Ogólnokształcącym ul. Prusa 35; II Zjazd
w dniach 22.02. – 23.02.2014 we Włoszakowicach (dokładna lokalizacja zostanie podana).
Informuję również, że drużyna UKS KSM Tęcza Kościan zrezygnowała z udziału w
rozgrywkach IV Ligi Juniorów. W miejsce tej drużyny dokooptowana została II drużyna Lech
WSUS Poznań.
W wyniku podjętych przez Zarząd WZSzach. decyzji nastąpiły zmiany wymagań podanych w
Komunikacie sędziowskim nr 1/IVWLJ/2014 dotyczące licencji zawodników i opłat
klasyfikacyjno – rankingowych. Wobec powyższego opiekunowie drużyn w dniu rozpoczęcia
turnieju muszą posiadać następujące dowody:
1. Dowód dokonanej opłaty startowej w wysokości ustalonej przez Zarząd WZSzach.
2. Pozostałe opłaty zgodnie z Komunikatem O-F PZSzach i WZSzach)
3. Tempo gry 60’ dla zawodnika
4. System rozgrywek rundowy I zjazd 3 lub 4 rundy (do uzgodnienia); II zjazd 3 + 3 lub
3 + 2 (do uzgodnienia w zależności od I zjazdu).
5. Składy drużyn na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/tdr_97/ po
otrzymaniu ich od klubów
6. Miejsce rozgrywek Leszno i Włoszakowice
7. Zgodnie z decyzją Zarządu WZSzach. z dnia 04.01.2014 r. nie obowiązują licencje
zawodnicze jak również opłata klasyfikacyjno – rankingowa.
W związku z powyższym tracą moc ustalenia dotyczące licencji i opłat KR zawarte w
Komunikacie Sędziowskim nr 1/IVWLJ/2014
Zawodnicy muszą natomiast posiadać:
1. Dowód potwierdzający tożsamość np. legitymacja szkolna
2. Legitymację szachisty z aktualnymi wpisami
Ewentualne uwagi proszę składać do mnie pocztą e’mailową lub telefonicznie.
Przypominam o ostatecznym terminie nadesłania składów drużyn 12.01.2014 r., a do
06.01.2014 r. potwierdzenia drużyny do startu i podania adresów e’mailowych oraz
telefonów kontaktowych
Pozdrawiam wszystkich uczestników IV Wielkopolskiej Ligi Juniorów i do zobaczenia w
Lesznie.
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