Šachový klub Líně, z. s. a TJ Sokol Radobyčice
pořádají za podpory Městského obvodu Plzeň 3

Šachový turnaj
Hrajeme spolu 2020
Termín:

neděle 20. září 2020

Místo:

Sokolovna Radobyčice, Sportovní 133, Plzeň 301 00

Mapa:

Popis trasy:

z dálnice D5 sjedete na exitu 80 a pokračujete po silnici č. 27 směr
Plzeň-Bory, na prvním sjezdu odbočte vpravo a poté hned vlevo
a pokračujte 5 km do Radobyčic, zde přejeďte hlavní silnici a Dlážděnou ulicí
jeďte dalších 200 m, před zastávkou autobusu odbočte vpravo do Sportovní
ulice, na jejím konci se nachází areál Sokola Radobyčice

Prezence:

v neděli 20. 09. 2020 v 09:15 h – 09:45 h

Ředitel soutěže:

Mgr. Milan Jenč, tel. 602 174 712, 776 825 485, e-mail: jencm@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

Ing. Jana Šilhavá, e-mail: janasilhava@seznam.cz

Kategorie:

D16 a H16 – nar. v r. 2004 a 2005,
D14 a H14 – nar. v r. 2006 a 2007,
D12 a H12 – nar. v r. 2008 a 2009,
D10 a H10 – nar. v r. 2010 a 2011,
D8 a H8 – nar. v r. 2012 a ml.
Mladší mohou startovat v kategorii starších, dívky v soutěžích chlapců
(nutno závazně sdělit při prezenci)

Právo účasti:

mohou startovat všichni zájemci splňující věkové podmínky bez ohledu na
výkonnost či oddílovou příslušnost (i neregistrovaní)

Startovné:

50 Kč / 2 €

Systém hry:

dva samostatné turnaje (mladší – U8-10, starší – U12-16), švýcarský na 7 kol,
2 x 20 min. + 5 s/tah. Hraje se podle pravidel FIDE

Přihlášky:

do čtvrtka 17. 09. 2020 na adresu hlavní rozhodčí, popř. při prezenci.

Začátek:

zahájení v 10:00 hodin.

Závěr:

cca v 16:30 hodin.

Vyhodnocení:

každá kategorie bude vyhodnocena samostatně, o pořadí rozhoduje počet
bodů; vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná; Buchholz krácený
o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem; Buchholz, SonnenbornBerger; vícekrát černé; los,
první tři v každé kategorii obdrží diplomy a poháry, každý obdrží drobnou
cenu

Hrací materiál:

pro všechny účastníky zajistí pořadatel

Poznámky:

v programu nebude přestávka na oběd
pořadatel si vyhrazuje právo úpravy těchto propozic

V Líních 04. 09. 2020

Mgr. Milan Jenč
ředitel turnaje

Ing. Jana Šilhavá
hlavní rozhodčí

V souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) je nedílnou a nutnou součástí Vaší přihlášky na výše uvedený
turnaj/akci souhlas s poskytnutím vašich údajů pro účely organizace uvedeného turnaje a vzhledem k tomu, že turnaj bude řízen
PC, tak pro program SWISS MANAGER (autor p. Heinz Herzog) a pro uveřejnění výsledků na Chess-Results.com. Dále vás
informujeme, že váš souhlas v rámci turnaje platí i pro případné zveřejnění výsledků akce na webových a fb relevantních
portálech, informacích na edotacích, zveřejnění šachových partií a mediální využití informací o akci a oficiálních fotografií
z akce. Svůj souhlas vyjádříte přihláškou v souladu s uvedenými propozicemi. Poznámka: Souhlas pro mládež do 16 let musí
vyjádřit jeho zákonný zástupce. V případě, že máte dotaz nebo chcete údaje změnit/smazat po ukončení turnaje, kontaktujte
ředitele akce.

