Šachklub Sokol Klatovy
ve spolupráci s ŠK 64 Plzeň pořádá
turnaj mládeže v rapid šachu

Termín:

Sobota 22.prosince 2018

Místo:

Sokolovna Klatovy, kpt. Jaroše 118

Občerstvení:

Po celou dobu turnaje bude vedle hracího sálu
v provozu bufet

Ředitel soutěže:

Ing. Pavel Hrdlica

Hlavní pořadatel :

Ing. Karel Nováček, tel : 737337955 (informace)

Hlavní rozhodčí:

Ing. Petr Herejk

Kategorie:

H7, D7 - hráči a hráčky nar. v r. 2011 a mladší,
H9, D9 - hráči a hráčky nar. v r. 2009 a 2010,
H11, D11 - hráči a hráčky nar. v r. 2007 a 2008,
H13, D13 - hráči a hráčky nar. v r. 2005 a 2006,
Budou se hrát 4 samostatné turnaje, v případě, že počet hráčů v některém z turnajů
nedosáhne dostatečného počtu, je možné, že budou některé turnaje spojeny v jeden.

Právo účasti:

mohou startovat všichni zájemci splňující věkové podmínky bez ohledu na výkonnost či
oddílovou příslušnost.

Startovné:

50 Kč pro hráče přihlášené do pátku 21.12. do 16:00. Pro hráče přihlášené později,
včetně přihlášek na místě, činí startovné 70 Kč.

Systém hry:

podle počtu účastníků v jednotlivých kategoriích, švýcarský na 7 kol, 2x15 min + 5 s/tah.
Hraje se podle pravidel FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a rozpisu soutěže. Turnaj bude
započítán na LOK ČR.

Přihlášky:

do pátku 21.12. do 16:00 na e-mail sachklub.klatovy@seznam.cz , v kopii na :
karel.novacek@outlook.cz, uveďte prosím jméno a příjmení, rok narození, ELO/VT, oddíl
(v případě, že hráč není registrován, napište neregistrován)

Prezence:

08:45-09:20, zahájení v 9:45 hodin.

Závěr:

cca v 15:45 hodin.

Vyhodnocení:

každá kategorie bude vyhodnocena samostatně, o pořadí rozhoduje počet bodů, střední
Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger. Vítězové jednotlivých kategorií získají pohár
Král (Královna) Šumavy 2018, první tři v každé kategorii obdrží medaile a diplomy, každý
vyhrává drobnou cenu.

Hrací materiál:

pro předem přihlášené (do pátku 21.12. do 16:00) zajistí šachový materiál pořadatel,
později přihlášení přivezou na každého lichého účastníka šachovou soupravu a digitální
hodiny.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu propozic.
Ing. Karel Nováček
Hlavní pořadatel

