Šachový oddíl 2222 ŠK Polabiny
pořádá
Krajský přebor družstev mladších žáků 2018/19
Termín:
Místo konání:

Hrací místnost:
Pořadatel:
Právo účasti:

sobota 12. ledna 2019
1) SOU Plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice
2) Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94 ZDE
SE PREZENTUJE
Od nádraží ČD linka č. 3 ve směru na OD Globus a Lázně Bohdaneč,
zastávka Poděbradská
školní jídelny
Milan Hošek, tel.: 730581427, email milan.hosek@polabinychess.eu
Šachové oddíly Pardubického kraje

Složení družstva
Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů.
Ke každému zápasu musí nastoupit 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2007 a mladší, 1chlapec (dívka)
narozen(a) 1. 1. 2010 a mladší a 1 dívka narozena 1. 1. 2007 a mladší.
Nelze sloučit hráče uvedené v posledních dvou podmínkách na jednu šachovnici.
Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let.
V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč.
Postupová soutěž je určena pouze pro registrované aktivní hráči a hráčky. Družstvo, které nastoupí
s neregistrovanými hráči, nehraje o postup na MČR.

Náležitosti soupisky
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho aktuální RAPID ELO ČR nebylo o více než 150 bodů
nižší než RAPID ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním, a aby
nebylo o více než 150 bodů vyšší než RAPID ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním. U hráčů
bez RAPID ELO budou za RAPID ELO ČR dosazeny hodnoty dle klasifikačního řádu, tedy za 3. VT 1250,
za 4. VT 1100 a za 5. VT 1000. Výše VT se bude brát z databáze ŠSČR.

Hrací systém
Hraje se bez povinného zápisu.
Základním hodnocením je počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu).
Systém soutěže švýcarským systémem se bude hrát na 7 kol a 2 x 20 minut + 5 s za tah pomocná
hodnocení budou: 1. buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint), 2. počet partiových bodů
(součet bodů na všech šachovnicích [skóre]), 3. střední buchholz z partiových bodů, 4. Buchholz
z partiových bodů, 5. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, 2. šachovnici, 3. šachovnici, 4.
šachovnici, 5. šachovnici, 6. los.

Startovné: 250,-Kč se platí při prezentaci. Přihláška po termínu 300,-Kč
Časový rozvrh:

8.35 –9,00 hod
9.15
9.20 - 15.15
15.45
Šachový materiál:Zajistí pořadatel.

prezentace
zahájení turnaje
turnajový program
vyhlášení výsledků

Ceny:Poháry a medaile pro nejlepší 3 družstva, dále drobné ceny pro všechny účastníky.
Přihlášky: Do čtvrtka 10. ledna 2019 e-mailem pořadateli turnaje. V
přihlášce uveďte název a složení družstva, data narození hráčů, VT, odpovědného vedoucího.
Soupiska se odevzdá až při prezentaci.
Občerstvení: Na chodbě SOU Plynárenského v blízkosti jídelny jsou umístěny automaty na odběr
nealko nápojů a drobného občerstvení, dále je k dispozici nedaleký ALBERT, případně o něco
vzdálenější GLOBUS

Těšíme se na Vaši návštěvu!

