Šachový klub Most
pořádá z pověření ŠSČR

Mistrovství České republiky dětí do 8 let 2016

MOST - Hotel Cascade, Radniční 3, 434 01 Most
Termín:

7. - 8. května 2016

Pořadatel:

Šachový klub Most o. s. Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most.

Místo konání:

Hotel Cascade, Radniční 3, 434 01 Most, http://www.hotel-cascade.cz/

Ředitel:

Miroslav Körschner, K. J. Erbena 558/220, 434 01 Most, korschner@seznam.cz
tel. 739 237 029

Řídící orgán:

Komise mládeže Šachového svazu České republiky.

Rozhodčí:

Hlavní: Ing. Danouš Pletánek (FA) / Ing. Vladimír Hadraba (U)
a Ing. David Hanzlík, Ing. Luboš Bakajsa.

Právo účasti:

Hráči ročníku 2008 a mladší, registrovaní u ŠSČR nejpozději k 6. 5. 2016, turnaj pro
chlapce a dívky, každý mistrovský turnaj se hraje samostatně.
Pokud však počet zúčastněných dívek bude menší než 14, bude tento turnaj spojen
s turnajem chlapců do 8 let. Vyhodnocení dívek bude vyhlášeno samostatně.

Systém:

Švýcarským systémem na 9 kol dle pravidel FIDE, soutěžního řádu ŠSČR, s upřesněním
dle přílohy „Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach“ Losování bude prováděno
programem Swiss-Manager. Čekací doba 20 minut.

Hrací tempo:

2 x 20 minut na partii + 10s/tah bez zápisu. Turnaj bude započítán na LOK ČR v rapid
šachu.

Kritéria pořadí: 1) Počet získaných bodů
2) Střední buchholz
3) Buchholz
4) Počet výher
5) Sonneborn – Berger
6) Los
Doprovodný turnaj: Pro všechny zájemce bez rozdílu věku a výkonnosti uspořádáme bleskový turnaj.
Bude se konat, pokud se přihlásí minimálně 10 účastníků (startovné 100,- Kč).

Hrací materiál: Šachový materiál zajistí pořadatel.
Cenový fond:

První tři hráči obdrží pohár, medaili, diplom a věcnou cenu.
Každý účastník obdrží účastnický list. Cenový fond do 10 000,- Kč

Startovné:

150,- Kč / hráč, po termínu + 100,- Kč, zdarma pro hráče z listiny talentů KM ŠSČR.
100,- Kč pro hráče doprovodného turnaje.

Stravování:

V hotelu: snídaně v ceně za ubytování (švédské stoly), oběd (dětská/dospělá porce)
70 / 110 Kč, večeře 70 / 110 Kč.
V domově mládeže zdravotní školy: snídaně 40 Kč, večeře 60 Kč. Obědy se budou
podávat v hotelu, možno objednat v přihlášce (dětská/dospělá porce) 70 / 110 Kč.

Ubytování:

Hotel „Cascade“: Ve dvoulůžkových pokojích (kapacita 50) se sociálním zařízením a TV.
Cena: 375 Kč osoba / noc, nebo jednolůžkový pokoj (kapacita 10) 500 Kč osoba / noc.
V hotelu je Wi-fi připojení na internet. Pro vzdálené účastníky zajistíme ubytování i
stravu od pátku 6. 5. 2016. www.hotel-cascade.cz
Domov mládeže zdravotní školy: 66 dvoulůžkových pokojů v ceně 180 Kč osoba / noc
(sociální zařízení společné), 4 dvoulůžkové pokoje v ceně 250 Kč osoba / noc (s vlastním
sociálním zařízením), 1 jednolůžkový pokoj v ceně 280 Kč osoba / noc (s vlastním
sociálním zařízením). Vzdálenost od domova mládeže k hotelu je cca 1,3 km. Pro
vzdálené účastníky zajistíme ubytování a stravu od pátku 6. 5. 2016.
http://dm.vos-sosmost.cz/

Přihlášky:

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 4. 2016 na adresu: mcr8most@seznam.cz ,
nebo písemně na adresu ředitele turnaje.
Současně zaplaťte veškeré pobytové náklady včetně startovného. Platbu uhraďte na účet
pořadatele 209576801/0300, variabilní symbol uveďte narození hráče RRRRMMDD
(rok, měsíc, den). Pokud možno ve zprávě pro příjemce uveďte jméno hráče.
Při odhlášení alespoň dva dny předem je storno poplatek 250 Kč za osobu, při odhlášení
později se navíc odečte objednaná strava.

Hrací místnost: V přilehlých salónkách hotelu. K dispozici samostatná místnost pro analýzu partií.
Každý hráč bude mít dostatek prostoru u šachovnice pro svou hru. Po celou dobu turnaje
bude startovní listina, průběžné výsledky a nasazení dalšího kola na nástěnce a také na
internetu. Výsledky a přihlášky budou na webových stránkách www.ukss.cz
Doprava:
Do Mostu je ideální dostupnost veřejnými hromadnými prostředky (vlak, autobus) ze
všech směrů z Čech i Moravy. Dostupné je spojení i autem.
Občerstvení:

Občerstvení bude zajištěno v restauraci hotelu.

Různé:

Každý hráč/ka musí mít doprovod staršího 18 let. Vedoucí výpravy za své hráče plně
zodpovídá po celou dobu konání turnaje.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic. Tato změna však může být
provedena pouze se souhlasem KM ŠSČR.
V blízkosti je pěkné koupání v místním koupališti Aquadrom ( 9:00 – 22:00 hod.).

Časový plán
Pátek 6. 5. 2016
16:00 – 20:00

prezence, ubytování

Sobota 7. 5. 2016
08:00 – 09:00
09:15 – 09:30

prezence, ubytování
slavnostní zahájení

09:30 – 10:30
10:35 – 11:35
11:40 – 12:40

1. kolo
2. kolo
3. kolo

12.40 – 14.00

oběd

14:00 – 15:00
15:05 – 16:05
16:10 – 17:10

4. kolo
5. kolo
6. kolo

17:10 – 18:30

večeře

19:00 – 20:30

kulturní a společenský večer

Neděle 8. 5. 2016
08:00 – 09:00

snídaně

09:00 – 10:00
10:05 – 11:05
11:10 – 12:10

7. kolo
8. kolo
9. kolo

12:00 – 13:00

oběd

13:15

slavnostní zakončení

Srdečně se těšíme na Vaší účast!

