
 

ŠACHOVÝ KLUB PRAVONÍN, z.s. 

 

ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže ve Vlašimi,  

Vlašimskými městskými lesy s.r.o. ve Vlašimi, 

Komisí mládeže SŠS a za podpory Středočeského šachového svazu 

pořádá 

Krajský přebor v šachu dětí do osmi let 2017 
Místo:          Spolkový dům Pravonín čp. 50, 25709 Pravonín 

Ředitel:        Marie Filipová – vedoucí ŠK Pravonín, 731 708 616, filipova.marie@seznam.cz 

Rozhodčí:     Jiří Kotzot, 606 551 353, Kotzot.Jiri@seznam.cz – hlavní rozhodčí 

                       Ing. Petr Havelka, 602 124 564,  Havelka.sachy@wo.cz 

                       Lukáš Filip, Vojtěch Filip 

Termín:         neděle 30. 4. 2017 

Prezence: Prezence: Prezence: Prezence:     8.00 – 08.40 hodin  

Zahájení: Zahájení: Zahájení: Zahájení:      9.00 hodin  

Zakončení: Zakončení: Zakončení: Zakončení:         20 minut po dohrání poslední partie, cca 14.30 – 15.00 h    

Účast:            Turnaj je otevřený pro děti narozené 2009 a mladší bez ohledu na registraci a oddílovou 

                        příslušnost. U dětí se předpokládá schopnost odehrát partii podle pravidel šachu,  

                        zkušenosti se šachovými hodinami jsou výhodou, ale nutné nejsou. Každé dítě musí mít 

                        po celou dobu turnaje dospělý doprovod, který za něj plně zodpovídá. 

                        Je povolena účast i hráčů z jiných federací, kteří nemají občanství ČR. 

Systém hry:  Švýcarský systém na 7 kol, tempo hry 2 x 20 minut + 10 sekund na tah bez zápisu  

                        (stejné tempo bude na MČR dětí do 8 let).    Hraje se podle pravidel „Přílohy pravidel    

                        šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach“.   Partii též prohrává třetí nemožný tah. 

                       Kritéria konečného pořadí podle platného Soutěžního řádu ŠSČR. 

                       Turnaj bude započítán na české rapid ELO. 



 

O pořadí rozhoduje: body, střední Buchholz, Buchholz, Sonneborn-Berger, vícekrát černé, los 

Ceny:             Poháry, medaile, diplomy pro první tři chlapce a pro první tři dívky v krajském přeboru 

                       (týká se jen dětí z oddílů SŠS nebo s bydlištěm ve Středočeském kraji) 

                       První hoch v ročnících  2009, 2010 a 2011 obdrží pamětní plaketu a diplom  

                       První dívka v ročnících  2009, 2010 a 2011 obdrží pamětní plaketu a diplom 

                       Pro všechny účastníky pamětní medaile a věcné ceny. Pro medailisty z pořadatelského  

                       klubu speciální cena. 

Startovné:    50,-- Kč 

Ostatní:         Šachový materiál zabezpečí pořadatel. 

                       Stejně jako v minulých ročnících předpokládáme zvýšenou pravomoc rozhodčích: 

- Rozhodčí smí partii prohlásit za remízu i bez žádosti některého z hráčů 
- Rozhodčí smí hráče upozornit na to, že zapomněl přepnout hodiny   

Přihlášky: Jméno a příjmení, celé datum narození, klubová příslušnost (případně adresa trvalého 

                   bydliště), registrovaní č. registrace – hlásit na emailovou adresu: Havelka.sachy@wo.cz,  

                   uzávěrka přihlášek je v pátek 28. 4. 2017 ve 20.00 hodin. 

               

 

 

                                                                                                                             Za pořadatele 

                                                                                                                             Marie Filipová    

 

                                                                                                                                    

 

  

       


