PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ
TURNAJŮ PRO ZAČÁTEČNÍKY – KLATOVSKÁ VĚŽ
2017/18
Propozice:
Propozice musí být připraveny a zaslány předsedovi KM 14 dní před konáním turnaje. Po
schválení budou rozeslány zástupcem KM na příslušné adresáře a vyvěšeny na webu ŠSPK.
Hrací systém:
Švýcarský systém na 7 kol, popř. systém každý s každým, bez hodin (cca 20 - 30 minut na
celou partii)
Hrají se 3 samostatné turnaje, kategorie MŠ, kategorie 1. – 4. třída a kategorie 5. – 9. třída,
v případě malého počtu hráčů v kategorii, je možné kategorie sloučit;
Losování bude prováděno aktuální verzí programu Swiss-Manager, doporučujeme hráče do
programu zadávat dle aktuální databáze ŠSČR (aktuální databáze pro nahrání do programu
Swiss-Manager je volně ke stažení na stránkách http://elo.miramal.com/).
Kategorie:

MŠ
1. – 4. třída
5. – 9. třída

Pomocná hodnocení:
O pořadí rozhoduje počet bodů, střední Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger, los.
Vyhlašování:
Každá kategorie zvlášť. Je možné vyhlásit dívky a hochy zvlášť (záleží na pořadateli).
Startovné:
30 Kč
Začátek:
Obvykle v 10:00 hod, pořadatel může po souhlasu řídícího orgánu stanovit dřívější začátek.
Různé:
Hrací materiál, termín přihlášek apod. si určí pořadatel samostatně podle svých možností a
podmínek.
Lze si zdarma zapůjčit 25 šachových souprav ŠSPK, které jsou uloženy na Košutce (správce
pan Václavík - waclavik@volny.cz)
Výsledky:
Výsledky ve formátu .xlsx (popř. .xls) a turnajové soubrory (.tunx, .turx) je nutné nejlépe ještě
týž den zaslat na emailovou adresu janasilhava@seznam.cz.
Excelovský soubor musí obsahovat celkové pořadí (sloupce - Jméno, datum narození,
kategorii, klub (škola), body, pomocná hodnocení) a pořadí v jednotlivých kategoriích.
Všechny výsledky musí být v jednom souboru!!!
Turnajové soubory musí být řádně vyplněny (data o turnaji – Název: ŠSPK – turnaj pro
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začátečníky – KV 1 apod., místo konání, rozhodčí, datum).
Řádně vyplněný turnajový soubor je nutné nahrát na stránky chessresult neprodleně po
skončení turnaje. Kdo umí, nahrajte oba turnaje do jednoho odkazu. Popř. požádá o zaslání na
chessresult zástupce KM.
Bodování:
Každá kategorie zvlášť, za první místo 15 bodů, pak 12, 10, 8, 7 atd., všichni zúčastnění
obdrží alespoň 1 bod do celkového hodnocení. Celkové hodnocení bude zpracováno
zástupcem KM po obdržení výsledků do jednoho dne. Celkové hodnocení a výsledky rozešle
zástupce KM a postará se o zveřejnění na webu ŠSPK.
Výpočet výkon. tříd:
Z turnajových souborů budou vypočítány i výkonnostní třídy, které budou zaslány na
doplnění do šachové databáze ŠSČR. Toto má na starosti pověřená osoba KM (Milan Jenč).

za KM ŠSPK
Jana Šilhavá
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