Komise mládeže ŠSPK
pořádá

Online KP družstev mladších a starších žáků
s doprovodným OPENEM mládeže
pořadatel:

KM ŠSPK, e-mail: komisemladezesspk@seznam.cz

kontakt:

Martin Kopřiva, tel. 731 759 779, e-mail: martinek.kopriva@email.cz

kdy:

SO 1. 5. 2021 (mladší), SO 8. 5. 2021 (starší), v obojím případě od 17:00

kdo:

šestičlenná družstva dle následujících kritérií (povolen je 1 host, musíme se
obejít bez náhradníků)
mladší: 4 hráči s ročníkem narození 2009 a mladší
aspoň 1 hráč s ročníkem narození 2012 a mladší
aspoň 1 dívka s ročníkem narození 2009 a mladší nebo „supermladší“
hráč s ročníkem narození 2014 a mladší
(tuto podmínku nelze sloučit s podmínkou výše)
starší:

4 hráči s ročníkem narození 2005 a mladší
aspoň 1 hráč s ročníkem narození 2008 a mladší
aspoň 1 dívka s ročníkem narození 2005 a mladší nebo „supermladší“
hráč s ročníkem narození 2010 a mladší
(tuto podmínku nelze sloučit s podmínkou výše)

jak a kde:

online, na serveru lichess, konkrétně v týmu KM ŠSPK

tempo hry: 10 min + 3s za provedený tah (rapid)
přihlášky:

vedoucí družstva zašle přihlášku týmu se jmenným soupisem hráčů, s jejich
roky narození a přezdívkami, které hráči mají na lichess, a s pořadím hráčů pro
jednotlivé šachovnice na email KM ŠSPK: komisemladezesspk@seznam.cz, a to
v případě KP mladších družstev do pátku 30. 4. 2021 a v případě KP starších
družstev do pátku 7. 5. 2021

jak:

každá šachovnice hraje uzavřený turnaj švýcarským systémem (v případě
menšího počtu účastníků pak systémem každý s každým)

počet kol:

dle počtu přihlášených družstev (bude upřesněno v chatu v týmu KM ŠSPK),
turnaje budou vytvořeny až v den turnaje!

přihlášení:

1) všichni členové družstva musí být členy týmu KM ŠSPK
2) následně se hráč přihlásí do turnaje, který bude označen jeho šachovnicí

NENECHÁVEJTE PŘIHLÁŠENÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI, JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT DO
SPRÁVNÉHO TURNAJE!!!
kritéria pořadí:

součet bodů všech hráčů z týmu
součet Sonneborn-Berger všech hráčů z týmu (pouze v případě švýcarského
systému; bude-li se hrát každý s každým, toto kritérium se vynechává)
lepší výsledek hráče na 1. šachovnici (pak 2., 3., …)

vyhodnocení: medaile pro hráče prvních tři týmů a poháry pro 3 nejlepší týmy
doprovodný program: rovněž bude připraven i sedmikolový OPEN turnaj pro mládež hraný
ve stejnou dobu tempem 10 min + 3s za provedený tah
upozornění:

Tato soutěž je nepostupová; všichni hráči jsou povinni dodržovat zásady fair
play hry; je přísný zákaz v průběhu partie používání jakékoli nápovědy; před
jakýmkoliv podváděním důrazně varujeme – server odhalí jakékoliv podvody;
přihlášením do turnaje hráči souhlasí se zveřejněním výsledků turnaje, a to se
všemi údaji poskytnutými v přihlášce.

Uvědomujeme si, že turnaje nemají zcela charakter soutěže družstev, přesto věříme, že Vás
trochu jiný náboj, který tyto online KP družstev bezesporu mají, zaujme a že vyzkoušíme i jiný
typ turnaje.
Těším se, že zanedlouho budeme řešit problémy již za šachovnicí.
Martin Kopřiva

