Champions League ed. 8
ICCF Champions League este o competiție pe echipe formate din 4 jucători, organizată pe 3
divizii, după cum urmează:
 A Division: 1 section, 15 echipe
 B Division: 4 sectiuni, 13 echipe per section
 C Division: mai multe secțiuni, 13 echipe per section.
Înscrierile se fac în perioada 1.06-31.07.2019, data de start este 1.09.2019 iar data de sfârșit
este 31.08.2021.
Ritmul de joc este de 40 zile/10 mutări, cu duplicare după 20 de zile, cu 30 de zile concediu/an.
Jucătorii vor fi înscriși cu ratingul din lista 2019/3, iar cei care nu au încă rating stabilit vor primi
un rating provizoriu, astfel: Divizia A=2400, Divizia B=2300, Divizia C=2200.
Partidele contează la rating și se acordă norme acolo unde sunt îndeplinite condițiile.
Într-o ediție un jucător poate juca la o singură echipă.
Pentru ca o înscriere să fie acceptată, trebuie completate toate detaliile solicitate și trebuie ca taxa
să fie achitată.
Taxa este de 46.80 euro dacă se face direct de pe server și 30 euro dacă se face prin
intermediul federației naționale.
Înscrierile se fac prin sistemul Direct Entry (New Events), chiar dacă plata se face prin
intermediul federațiilor naționale. Înscrierea unei echipe este admisă numai dacă echipa este
completă (4 jucători, în ordinea meselor).
Delegatul național are dreptul de a înscrie o echipă, dar trebuie s-o facă prin sistemul DE, nu
direct către TO.
Echipa trebuie să aibă un nume și un căpitan de echipă (TC), jucătorii unei echipe pot fi din țări
diferite. Numele unei echipe poate fi schimbat numai înainte de începerea ediției. Căpitanul de
echipă este proprietarul numelui echipei, acesta poate exclude unii jucători și să aducă alții noi.
Echipele noi vor avea drept de joc numai în Divizia C. O echipă nouă (new team) înseamnă prin
definiție o echipă care:
- Nu a jucat în ediția anterioară a ICCF-CL
- în cazul în care cel puțin 2 jucători nu au jucat anterior în ICCF-CL
- în cazul în care cel puțin 2 jucători nu au jucat împreună cu ceilalți 2 jucători în ediția
precedentă.
Informații suplimentare despre înlocuirea jucătorilor pe parcursul unei ediții, despre promovare
și retrogradare, despre criteriile de clasificare, etc, găsiți pe serverul ICCF, iată linkul
https://www.iccf.com/message?message=1256.
Dacă acestea nu vă sunt suficiente, puteți apela printr-un e-mail pe următorii membri ai CCSC:
Sebastian Andreica-Navruc și Miron Sferle.

