KP jednotlivců rapid 2016/2017
5. kvalifikační turnaj - open
kategorie H,D-10,12,14, 16, 18
Organizátor turnaje:

ŠO Hraničář Horní Stropnice, MŠ a ZŠ Horní Stropnice

Ředitel turnaje:
Hl. rozhodčí:

Jan Flieger
Martin Hejda

Termín:

neděle 26. března 2017

Místo konání:

MŠ a ZŠ Horní Stropnice
parkoviště v přilehlé ulici

Rozhodčí:
Námitková komise:

budou představeni na místě
složení bude určeno na místě

Kategorie:
HD8 – ročníky 2009 a mladší
HD10 - ročníky 2008 a 2007
HD12 - ročníky 2006 a 2005
HD14 - ročníky 2004 a 2003
HD16 – ročníky 2002 a 2001
HD18 - ročníky 2000 a 1999
Dívky hrají společně s chlapci, vyhodnocují se zvlášť.
Časový program:

Systém hry, pravidla:

8:30 - 9:00
prezence
9:15
zahájení turnaje
bude vyčleněn čas na oběd po skupinách
17:00
ukončení
švýcarský systém na 7 kol
(u 8 účastníků a méně každý s každým)
2 x 20 minut + 5 vteřin/tah
hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR
a Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach
(HD10 až HD18 - prohrává druhý nemožný tah). Při nemožném
tahu se nepřidávají 2 minuty. U kategorie HD8 se nemožné
tahy nepočítají.
HD14 až HD18 hrají společný turnaj
Výsledky turnaje se odesílají na zápočet rapid ELO.

Hodnocení:

dle Rozpisu soutěže – hl. propozice KP JčŠS mládež 2016-17

Startovné:

50,- Kč

Ceny:

1. – 3. místo v kategorii HD8, HD10, HD12, HD14 (diplom,
medaile). Všichni hráči dostanou upomínkový dárek. Pořadatel
si vyhrazuje právo zaslat medaile dodatečně v kategoriích
HD16 a HD18.

Materiál:

Registrovaní hráči musí donést na každou byť neúplnou dvojici
jednu šachovou soupravu (šachy, hodiny). Zbytek zajistí
pořadatel. O umístění šachových souprav rozhodne pořadatel.

Přihlášky:

Pořadatel turnaje bezpodmínečně požaduje přihlášky předem nejpozději ve čtvrtek 23. 3. 2017 do 20:00 hod.
V přihlášce uveďte jméno a příjmení, ročník narození hráče, VT
(ELO), název oddílu a objednávku oběda (oběd číslo + počet).
Přihlášky zašlete na Vilibald.Rolinek@seznam.cz

Oběd:

cena 100,- Kč. Platí se při prezenci.
hovězí vývar, kuřecí řízek, brambory, kyselá okurka
hovězí vývar, svíčková na smetaně, houskový knedlík
hovězí vývar, vepřová pečeně, bramborový knedlík, zelí

Oběd číslo 1:
Oběd číslo 2:
Oběd číslo 3:
Dozor nad dětmi:

Doprovod není formální, za své hráče plně zodpovídá.

Přezůvky:

nutné, pokud budete chtít využít k relaxaci tělocvičnu ZŠ

ŠACHOVÁ POHODA – TO NENÍ U NÁS NÁHODA

