Šachový spolek Železné hory
pořádá

3. kvalifikační turnaj KP mládeže PDŠS 2017/2018
v kategoriích do 14 a do 16 let

Datum konání:

sobota 17.února 2018

Místo konání:

taneční sál Domu kultury ve Chvaleticích

Právo účasti:

kategorie HD 14 – ročník 2005 a mladší
kategorie HD 16 – ročník 2003 a mladší
v turnajích mohou startovat i žákyně a žáci neregistrovaní v
PDŠS

Hlavní rozhodčí:

Ing. Ondřej Jareš

Ředitel turnaje:

Ing. Lubomír Šilar, U KD 158, 533 12 Chvaletice,
telefon: 774 521 088, e-mail: silar3@seznam.cz

Přihlášky:

Je nutno zaslat na e-mail ředitele soutěže nejpozději v pátek
16.2. do 18 hodin, v přihlášce uveďte jméno a příjmení hráče, rok
narození a u registrovaných evidenční číslo registrace.

Startovné:

Registrovaní v ŠS ČR platí startovné ve výši 30 Kč,
neregistrovaní ve výši 50 Kč.
Hráči z listiny A talentů PDŠS startovné neplatí, hráči z listiny B
talentů PDŠS platí startovné 15 Kč.

Systém turnaje:

7 kol švýcarským systémem, 2 x 20 minut na partii + 5 s na tah
bez povinného zápisu, nasazování programem Swissmanager.
Turnaj bude započten na rapid LOK ČR.

Časový program:

8.15 – 8.45
9.00 – 15.00
15.00 - 15:15

prezentace účastníků
1. – 7. kolo
vyhlášení výsledků, předání cen, ukončení

Určení pořadí:

a) získané body
b) Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů (odečítá se
výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem
c) Buchholz
d) S - B

Ceny:

zajištěny věcné ceny pro všechny hráče, diplomy pro hráče na
prvních třech místech konečného pořadí v kategoriích chlapců i
dívek

Poznámky:
turnaj se bude řídit Přílohou ŠSČR pro rapid a bleskový šach, prohrává druhý
nepřípustný tah. Hráč smí mít u sebe mobilní telefon, ten však musí být vypnutý.
Další pravidla budou upřesněna na místě.
Občerstvení je zajištěno v cukrárně, která je součástí DK Chvaletice.
Hrací materiál (šachové soupravy, digitální hodiny) zajišťuje pořadatel v plném
rozsahu.
Ve Chvaleticích 1.2.2018
Za pořadatele:
Ing. Lubomír Šilar

