Komise mládeže
Šachového svazu Plzeňského kraje
pořádá

Krajský přebor mládeže v online šachu
co:

seriál 6 online turnajů pro mládež (ročníky 2003 a mladší) hraný ve
dvou turnajích: - mladší: hráči nar. 2011 a mladší,
- starší: hráči nar. 2003 – 2010

kdy:

každou sobotu od 6. 3. 2021 do 10. 4. 2021 od 17:00 hodin

kde:

turnaje proběhnou na lichess

kolik:

každý turnaj je hrán na 7 kol

tempo hry: 10 min + 3s za provedený tah (rapid)
pořadatel: Martin Kopřiva, tel. 731 759 779, e-mail: martinek.kopriva@email.cz
oprávnění: turnaj je hrán jako otevřený přebor Plzeňského kraje, může se jej tak
zúčastnit kdokoliv splňující věkovou podmínku s tím, že se hráči
nehrající za oddíl z Plzeňského kraje nezapočítávají do pořadí KP
přihlášky:

1) založte si profil na lichess (pokud jej ještě nemáte)
2) na adresu komisemladezesspk@seznam.cz zašlete přihlášku
obsahující jméno, rok narození, přezdívku, pod níž vystupujete, oddíl
(nebo uveďte neregistrován) a kategorii (mladší se mohou přihlásit i
do kategorie starších)
3) vstupte do týmu KM ŠSPK
4) po potvrzení správcem se stanete členem týmu a můžete se hlásit
do jednotlivých turnajů (do každého turnaje je nutno se přihlásit
zvlášť)

hodnocení: bude prováděno v kategoriích HD18 (2003 a 2004), HD16 (2005 a
2006), HD14 (2007 a 2008), HD12 (2009 a 2010), HD10 (2011 a 2012),

HD8 (2013 a ml.) tak, že každému hráči se bude započítávat 5
nejlepších výsledků (z 6), a to dle následujících kritérií:
kritérium celkového pořadí 1: součet bodů
kritérium celkového pořadí 2: součet Sonneborn-Berger
kritérium celkového pořadí 3: součet pořadí v kategorii (co nejmenší)
vyhlášení: nejlepší hráči všech kategorií získají titul Krajský přeborník mládeže
v online šachu
pro nejlepší tři hráče každé kategorie medaile a drobné ceny,
k předání medailí a cen dojde na nejbližší akci naživo.
turnaje:

mladší:
06. 03. 2021
13. 03. 2021
20. 03. 2021
27. 03. 2021
03. 04. 2021
10. 04. 2021

1. turnaj – mladší
2. turnaj – mladší
3. turnaj – mladší
4. turnaj – mladší
5. turnaj – mladší
6. turnaj – mladší

starší:
06. 03. 2021
13. 03. 2021
20. 03. 2021
27. 03. 2021
03. 04. 2021
10. 04. 2021

1. turnaj – starší
2. turnaj – starší
3. turnaj – starší
4. turnaj – starší
5. turnaj – starší
6. turnaj – starší

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 a místo bodů navíc budete ze seriálu
KP vyloučeni a získáte jen velkou ostudu.

Za šachovnicí brzy na viděnou!
Martin Kopřiva, předseda KM ŠSPK

