
1. Warunkiem udziału w rozgrywkach Szachowej Ligi Młodych Mistrzów jest posiadanie umiejętności
    grania w szachy. Do udziału zapraszamy roczniki 2009 – 2017.

2. Liga Młodych Mistrzów składa się z 10 niezależnych turniejów.

3. Do rozgrywek można dołączyć w dowolnym turnieju Ligi Młodych Mistrzów.
   Do klasyfikacji wystarczy udział w 1 turnieju.

4. Rozgrywki turniejów Ligi Młodych Mistrzów planowane są na drugi czwartek każdego miesiąca,
    z wyłączeniem wakacji. Każdy turniej odbywa się w Lubartowskim Ośrodku Kultury (ul. Rynek II 1).
    Start o godz. 17:00.
    Zapisy na turnieje odbywają się w dniu zawodów w godz. 16:45 – 17:00.

Harmonogram turniejów:
- 13 stycznia 
- 10 lutego 
- 10 marca 
- 14 kwietnia
- 12 maja 
- 9 czerwca 
- 8 września
- 13 października 
- 10 listopada 
- 8 grudnia - FINAŁ 

Uwaga! Terminy mogą ulec zmianie.

5. Dystans każdego turnieju to: 7 rund; system rozgrywek: szwajcarski;
   Tempo: 10 min + 5 sekund bonusu za ruch/na partię.

6. W turniejach nie jest pobierane wpisowe.

7. Liga Młodych Mistrzów jest klasyfikowana w 4 kategoriach wiekowych, bez podziału na płeć: do lat 7, do lat 9,
   do lat 11 oraz do lat 13.

8. Finał rozgrywek nastąpi po rozegraniu ostatniego turnieju. Do końcowej, generalnej klasyfikacji zostanie zaliczone
    8 najlepszych wyników z 10 rozegranych przez poszczególnych zawodników. Wręczenie unikalnych medali imiennych
    dla 3 najlepszych szachistów, w poszczególnych kategoriach wiekowych, nastąpi podczas inauguracji kolejnego sezonu
    - w styczniu 2023 roku.
9. Nagrody w klasyfikacji generalnej Ligi Młodych Mistrzów: 
   - miejsca I – III: medale i drobne upominki, 
   - dla wszystkich uczestników - dyplomy. 
   Dodatkowo dla wszystkich osób spoza pierwszej trójki, w poszczególnych kategoriach wiekowych, które zagrały 
   w minimum 3 turniejach, przewidziane zostały pamiątkowe medale.

10. W przypadku zdobycia, po finałowym ostatnim turnieju Ligi Młodych Mistrzów, takiej samej ilości punktów
   przez zawodników walczących o medale za miejsca I, II, III - decyduje wynik bezpośrednich pojedynków,
   w ramach danego roku. W przypadku remisu przeprowadzona będzie dogrywka składająca się z 3 partii 3'+2'' na ruch.

11. W rozgrywkach obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego oraz walka w duchu Fair Play.

12. Wyniki oraz tabele dostępne będą na  w zakładce Liga Młodych Mistrzów www.szachy.loklubartow.pl
     oraz na profilu .www.facebook.com/SzachyLuksLubartow

13. Kontakt do sędziego i koordynatora Ligi Młodych Mistrzów 2022: 
     Piotr Opolski / 509 845 922
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