FINÁLE STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2018
jednotlivci
Řídící orgán:

Komise mládeže SŠS

Pořadatel:

Klub šachistů Říčany 1925

Termín:

23.6. - 24.6. 2018 (sobota - neděle)

Místo konání:

KC Labuť, 17. listopadu 214, Říčany

Ředitel:

Ing. Jaroslav Říha, e-mail: riha.sachy@volny.cz
tel. 603 569 813

Hl. rozhodčí:

Zdeněk Heger, e-mail: prebor@sachovnice.eu

Kategorie:

H16, D16 – chlapci a dívky narození v roce 2003 a mladší
H14, D14 – chlapci a dívky narození v roce 2005 a mladší
H12, D12 – chlapci a dívky narození v roce 2007 a mladší
H10, D10 – chlapci a dívky narození v roce 2009 a mladší
děvčata hrají ve shodné kategorii s chlapci, vyhodnocena
budou samostatně

Systém:

Každá z kategorií HD16, HD14 a HD12 hraje samostatný turnaj švýcarským systémem
na 7 kol podle platných pravidel FIDE pro praktický šach. Kategorie HD10 hraje
samostatný turnaj švýcarským systémem na 9 kol podle platných pravidel FIDE pro
rapid šach a Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Čekací doba 30
min. Při rovnosti bodů o pořadí rozhodují kritéria dle čl. 5.2.3. Soutěžního řádu.
Turnaje HD16, HD14 a HD12 budou započítány na LOK ČR v praktickém šachu a
turnaj HD10 na Rapid LOK ČR.

Hrací tempo:

Kategorie HD12-16 tempo 2 x 40 minut + 20 vteřin na tah. Povinný zápis s výjimkou
posledních 5 minut.
Kategorie HD10 tempo 2 x 45 minut na partii bez povinného zápisu.

Právo účasti:

Ve všech turnajích mohou startovat věkem odpovídající členové oddílů SŠS splňující
kritéria účasti daná Obecnými propozicemi krajského přeboru mládeže

Postupy :

Počet postupových míst na Mistrovství Čech:
kategorie H16 – 8 míst H14 – 8 míst H12 – 7 míst H10 – 6 míst
Přímé postupy na MČ: H 16 – Martin Novotný, Petr Handl, Jakub Voříšek, H 14 – ,
Vojtěch Dudek, Jan Pecka H 12 - Jáchym Šmolík, Jáchym Němec, Tobias Pressler,
H 10- Josef Barták, Jan Síleš, Kryštof Švarc,

Podmínky účasti: Je třeba splnit všechny následující podmínky:
a) Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky.
b) Úhrada veškerých nákladů (stravování, startovné).
c) Doprovod hráče zodpovídá za hráčovu totožnost a správnost údajů (VT + ELO pro
praktický šach bude bráno výhradně dle aktuální databáze Šachového svazu).
Startovné:

100,- Kč pro hráče přihlášené v termínu dle propozic.
Pro všechny hráče přihlášené po termínu 200,- Kč s výjimkou dodatečně doplněných
náhradníků.

Cenový fond:

První 3 v každé kategorii získají medaile a diplomy + další věcné ceny.
Ceny jsou zajištěny za finanční podpory SŠS.

Stravování:

Školní jídelna, Sokolská 8, Říčany, 4 minuty od hrací místnosti
jednotné menu + cena oběda: 75,- Kč. Jídelní lístek v příloze.
Po celou dobu KP bude k dispozici bufet.

Ubytování:

Nebude poskytováno.

Přihlášky: Přihlášky zasílejte nejpozději do 03.06.2018 mailem na adresy:
- 1. kr.koordinátora: jan.paukert@volny.cz
- 2. v kopii a na ředitele turnaje riha.sachy@volny.cz
- 3. v kopii na organizátora akce: mariejirouskova@centrum.cz
Použijte přiložený formulář. Aktuální seznam přihlášených a
potvrzení došlých plateb bude průběžně aktualizováno na stránkách KŠ Říčany 1925
http://www.sachyricany.cz, kde budou umístěny i další informace. Výsledky budou
uveřejněny na: http://chess-results.com/tnr352234.aspx?lan=1
Platby:

Na účet : 2900575300/ 2010 Fio Banka do 10.06.2018.
Lze platit jedním převodem za celou skupinu, variabilní symbol = datum narození jednoho
z účastníků ve tvaru RRRRMM (rok, měsíc). Konstantní symbol: 0308 do poznámky
uveďte jméno nebo oddíl. Při odhlášení stravy po 19.06.2018 je storno poplatek 75,- Kč.

Ostatní:

Každý účastník krajského přeboru musí mít doprovod, který za něj bude po celou
dobu zodpovídat. Jméno doprovodu je nutné uvést na přihlášce.

Ke vstupu do sálu mezi hráče budou mít přístup pouze 2 vedoucí klubu. Vedoucí obdrží jmenovku při
presentaci.

Časový plán krajského přeboru
Sobota

23.6.

8.00 – 9.00 hod.
9.15 hod.
H,D 12-H,D 16
9.30 – 11.30 hod.
11.40 – 13.40 hod.
12.30 – 14.00 hod.
14.05 – 16.05 hod.
16.15 – 18.15 hod.

PRESENTACE
zahájení turnaje
1. Kolo
2. Kolo
OBĚD
3. Kolo
4. Kolo

H,D 10
9.30 – 11.00 hod.
11.05 - 12.35 hod.
12.00 – 13.25 hod.
13.30 – 15.00 hod.
15.05 – 16.35 hod.
16.40 – 18.10 hod.

1. kolo
2. Kolo
OBĚD
3. kolo
4. kolo
5. Kolo

5.kolo
6.kolo
OBĚD
7. Kolo

H,D 10
9.00 - 10.30 hod
10.35 – 12.05 hod
11.45 – 12.30 hod.
12.40 - 14.10 hod.
14.15 – 15.45 hod.

6. Kolo
7. Kolo
OBĚD
8.kolo
9. Kolo

Neděle 24.6.
H,D 12-H,D 16
9.00 –11.00 hod.
11.10 - 13.10 hod
12.00 - 13.30 hod.
13.35 - 15.40 hod.

16.15 hod.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Na vaši účast a setkání se těší pořadatelé.

