Regulamin

Otwartej Indywidualnej Ligi Szachowej
Gubińskiego Klubu Szachowego
obowiązuje od 1 lutego 2020 roku

1. Cel
●
●
●
●
●

Wyłonienie Mistrza Gubińskiego Klubu Szachowego w szachach klasycznych
Podnoszenie poziomu sportowego zawodników
Umożliwienie zdobywania kategorii szachowych i rankingu FIDE
Integracja międzypokoleniowa
Aktywne spędzanie wolnego czasu

2. Organizator
Gubiński Klub Szachowy
ul.Kresowa 48
66-620 Gubin
tel. 512 828 646
szachygubin@gmail.com

szachy-gubin.pl

facebook.com/szachygubin

3. Termin i miejsce
Adres sali gry oraz harmonogram rozgrywek publikowany będzie w komunikacie
organizacyjnym Ligi.

4. Uczestnictwo
I. Prawo gry w najwyższej grupie rozgrywek (Grupa A) mają:
a) zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-10 w Grupie A w poprzednim sezonie,
b) zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-2 w Grupie B w poprzednim sezonie.
II. Prawo gry w Grupie B mają:
a) zawodnicy, którzy zajęli miejsca 11-12 w Grupie A w poprzednim sezonie,
b) zawodnicy, którzy zajęli miejsca 3-8 w Grupie B w poprzednim sezonie,
c) zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-2 w Grupie C w poprzednim sezonie.
III. Prawo gry w Grupie C mają:
a) Wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do rozgrywek w terminie po spełnieniu
warunków określonych w komunikacie organizacyjnym.
b) Prawo dotyczy to także zawodników zdegradowanych z grupy B w aktyalnym
sezonie rozgrywek.
W przypadku rezygnacji z udziału w Lidze zawodnikami rezerwowymi są:
I. w Grupie A kolejno zawodnicy którzy w poprzednim sezonie zajęli:
1. miejsce 11 w Grupie A,
2. miejsce 3 w Grupie B,
3. miejsce 12 w Grupie A,
4. miejsce 4 i kolejne w Grupie B.
II. w Grupie B zawodnicy z miejsca 5 i kolejnych w Grupie C.

5. Awanse i degradacje
I. Grupa A
a) pozostają zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-10,
b) zawodnicy, którzy zajmą miejsca 11-12 spadają do Grupy B.
II. Grupa B
a) zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-2 awansują do Grupy A,
b) zawodnicy, którzy zajmą miejsca 3-8 pozostają w Grupie B,
c) zawodnicy, którzy zajmą miejsca 9-12 spadają do Grupy C z prawem do
wywalczenia awansu powrotnego w tym samym sezonie rozgrywek.
III. Grupa C
a) zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-4 awansują do grupy B.

6. System rozgrywek
I. Grupa A i B: rozgrywki systemem rundowym, jednokołowym. Jedna partia dziennie w
wyznaczonym terminie opublikowanym w komunikacie organizacyjnym.
II. Grupa C: rozgrywki systemem szwajcarskim na dystansie 7 partii. Zawody
jednodniowe.

7. Tempo i przepisy gry
I. Grupa A i B – możliwe są następujące warianty tempa rozgrywek:
a) 60 minut na zaowdnika na całą partię,
b) 90 minut na zawodnika na całą partię,
c) 60 minut na zawodnika plus 30 sekund na każde posunięcie od posunięcia 1.
II. Organizator wybiera tempo rozgrywek dla każdej z grup z osobna i publikuje je w
komunikacie organizacyjnym.
III. Grupa C - 30 minut na zawodnika na partię.

8. Ocena wyników
I. W Grupie A i B o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:
1. suma zdobytych punktów,
2. punktacja Sonnenborna-Bergera,
3. liczba zwycięstw,
4. wynik bezpośredniego pojedynku.
II. W grupie C o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:
1. suma zdobytych punktów,
2. punktacja Buchholza z pominięciem skrajnych wyników,
3. punktacja pełna Buchholza,
4. liczba zwycięstw,
5. wynik bezpośredniego pojedynku.
W przypadku wyczerpania poyższych kryterów o awansie do Grupy B decyduje
dogrywka zarządzona przez sędziego głównego zawodów.

9. Zgłoszenia
I. Zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia udziału w rozgrywkach:
a) w Grupie A i B - najpóźniej 7 dni przed I rundą,
b) w Grupie C – najpóźniej 1 dzień przed rozgrywkami.

10. Zasady przekładania i odwoływania partii w Grupie A i B
I. Za zgodą obydwu zawodników oraz sędziego, w uzasadnionych przypadkach, każda
partia może zostać rozegrana w terminie wcześniejszym niż podany w komunikacie
organizacyjnym.
II. W przypadku gdy jeden z zawodników nie może pojawić się na sali w wyznaczonym
terminie i poinformował o tym przeciwnika oraz sędziego – przegrywa partię
walkowerem ale nie ponosi z tego tytułu dalszych konsekwencji.
III. W przypadku gdy jeden z zawodników nie pojawi się na sali gry w wyznaczonym
terminie i nie poinformował o tym przeciwnika oraz sędziego – przegrywa partię
walkowerem i otrzymuje ostrzeżenie. Trzykrotne takie zachowanie w czasie trwania
sezonu oznacza dyskwalifikację zawodnika.

11. Postanowienia końcowe
I. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków
odurzających w trakcie zawodów. Sędzia główny oraz organizator mają prawo
zażądać od zawodnika, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na zawartość
alkoholu w organizmie. Jeżeli badanie da wynik pozytywny lub zawodnik nie podda się
badaniu, zostaje zdyskwalifikowany i nie może zagrać żadnej partii do końca turnieju.
II. Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego, a regulaminu do
Zarządu Gubińskiego Klubu Szachowego.
III. W sprawach szachowych nieuregulowanych
zastosowanie aktualne przepisy FIDE i PZSzach.

niniejszym

regulaminem

mają

IV. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego
głównego w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie
danychosobowych.
V. 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.

