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Śmigiel, dn. 01.11.2011 r. 

Komunikat sędziowski nr 1 

W rozgrywkach Wielkopolskiej III Ligi Seniorów 2011/2012 biorą udział następujące drużyny: 

1. Piast Śrem 
2. Szach Wolsztyn 
3. Smecz Konin 
4. Hetman Konin 
5. Komandoria Poznań 
6. Wieniawa Leszno 

7. Lipno Stęszew 
8. Lech WSUS Poznań 
9. Baszta Szamotuły 
10. Korona Rawbud Rawicz 
11. Jurand Witkowo 
12. JKSW Jarocin 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem (Regulamin Drużynowych Rozgrywek Szachowych w Wielkopolsce – 

Rozgrywki od 2010/2011 z dn. 14.10.2010 r.) III Liga Seniorów rozgrywana jest systemem „par sąsiedzkich”, 
rundowym, 1-kołowym. Szczegółowy harmonogram rozgrywek podała Komisja Sportowa w swoim 
komunikacie. Kapitanów drużyn proszę o zapoznanie się z Komunikatem. 

Do dn. 16 listopada 2011 r. proszę o przesłanie na adres m.judek@gmail.com: 

� uzupełnionego składem i danymi drużyny załączonego wzoru zgłoszenia 
� kopii dowodu wpłaty wpisowego (180 zł)  
� kopii dowodu wpłaty opłaty klasyfikacyjno - rankingowej (po 20 zł za każdego zgłoszonego 

zawodnika – dot.  składu podstawowego i rezerwy, bez względu na przyszłą liczbę rozegranych 
partii – zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach nr 1/2011 pkt. 3.5) 

� potwierdzenia uregulowania opłat statutowych PZSzach i WZSzach za 2011 r. 

Wpisowe oraz opłatę klasyfikacyjno-rankingową należy wpłacać na konto WZSzach: 

Wielkopolski Zwi ązek Szachowy 
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 
Bank Pekao S.A. Oddział/Pozna ń 
17 1240 6625 1111 0000 5609 8415 

 Poniżej podaję najważniejsze informacje dotyczące rozgrywek: 

1) korespondencja z kapitanami drużyn prowadzona będzie wyłącznie drogą elektroniczną; 
2) do rozgrywek zostaną dopuszczone drużyny z klubów niezalegających z opłatami statutowymi (tzn. 

należy uregulować składkę roczną PZSzach oraz opłatę roczną WZSzach za 2011 r.); 
3) wszystkie kluby oraz zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są posiadać licencję PZSzach. Zawodnicy bez 

licencji zostaną w dniu weryfikacji wykreśleni ze zgłoszonych składów, a pozostali przesunięci 
w górę, w miejsce nieregulaminowych zgłoszeń; 

4) drużyna składa się z 6 osób: szachownice 1-5 mężczyźni, szachownica 6 – kobieta. Zgodnie z pkt. 
6.11.3 Regulaminu „Kobieta, która ma występować tak na szachownicy żeńskiej, jak i męskiej, musi 

być zgłoszona dwukrotnie – na szachownicy żeńskiej oraz w składzie rezerwowym mężczyzn 

względnie w obu rezerwach.”; 
5) w trakcie rozgrywek możliwe jest uzupełnienie składu o dalszych rezerwowych (Regulamin, pkt. 7.6)  
6) składy drużyn oraz adresy sal gry zostaną opublikowane po 16.11.2011 r. 

Informacje dotyczące organizacji zjazdów zostaną podane w kolejnych komunikatach. Ewentualne pytania 
proszę kierować pod adresem podanym w nagłówku.    
 
 Sędzia główny 
 (-) Magdalena Judek 

Załącznik: wzór zgłoszenia drużyny. 


