Zgłoszenie do Drużynowych Mistrzostw KPZSzach

klasa rozgrywek

………………

Nazwa zespołu: …………………………………………………………………………………………………. Pieczęć klubowa
Adres sali gier: ………………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………………….
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………………………………………
Kapitan drużyny: …………………………………………………………………… Podpis kapitana ………….......……….

Zawodnicy składu podstawowego

Data
Kategoria
urodzenia

Ranking
01.10.06

Nr ewidencyjny

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uwaga: Termin zgłoszenia i opłaty wpisowego do 22 października 2006 r.
Obowiązywać będzie Regulamin DMR, który został zatwierdzony 17 września 2006r.
Zawodnicy składu podstawowego muszą rozegrać przynajmniej pięć partii (do limitu 5 partii nie
liczą się partie oddane walkowerem) w całym cyklu rozgrywek w swojej drużynie. Jeśli zawodnik nie
wyczerpie tego limitu, zespół na danej szachownicy będzie oddawać walkower w ostatnich rundach mistrzostw.
Usprawiedliwione będą tylko przypadki zgłoszone pisemnie przez kierownictwo klubu, ale wtedy dalszy start
zawodnika w obecnej edycji mistrzostw będzie uniemożliwiony.
Zawodnicy składu podstawowego drugiej drużyny mogą grać w pierwszym zespole maksymalnie po
trzy partie, zawsze za zawodnikami składu podstawowego tej pierwszej drużyny i zawsze przed wszystkimi
zawodnikami rezerwowymi. Analogicznie postępuje się z zawodnikami trzeciej i czwartej drużyny, którzy
mogą grać po trzy partie w klasie wyższej niż zostali zgłoszeni.
Jeśli w A-klasie występuje więcej zespołów tego samego klubu, to trzeba podać skład
podstawowy każdej drużyny. III liga i liga okręgowa składa się z sześciu zawodników (A-klasa z pięciu),
obowiązkowo na 6 szachownicy kobieta (na 5 w A-klasie).
Zmiana barw klubowych zawodnika, w trakcie trwania rozgrywek, uniemożliwia jego start w nowej drużynie
(w tej edycji rozgrywek).Zawodników rezerwowych nie należy zgłaszać przed zawodami. Mogą oni uczestniczyć w
rozgrywkach drużynowych po spełnieniu następujących warunków:
a) Są zaewidencjonowani w KPZSzach do danego klubu i posiadają numer rozpoczynający się od liter KP-…
b) Nie przekroczyli limitu rozegranych partii, zgodnie z treścią pkt IV-7 i pkt IV-9 regulaminu DMR.
c) Zawodnicy rezerwowi mogą grać w dowolnej kolejności, ale zawsze za zawodnikami składu podstawowego.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Paweł Jaroch, ul. Wyzwolenia 100/4, 85-788 Bydgoszcz,
tel./fax.: (0-52) 529-73-23 lub poprzez e-mail: kpzszach@o2.pl , pjaroch@o2.pl .

