Šachový klub Svitavy, SVČ Svitavy ve spolupráci s Pardubickým krajem
pořádají

1. kvalifikační turnaj KP mládeže PDŠS v šachu
v kategoriích H+D 14 a 16 sezóně 2020-2021
Právo účasti:
A) turnaj H+D 14, ročník nar. 2008 a 2009
B) turnaj H+D 16, ročník nar. 2006 a 2007
Vzhledem k současné situaci mohou hrát pouze hráči registrovaní v PDŠS (nebo vedeni v kroužcích
pod klubem PDŠS) při současném zaručení splnění podmínky maximálně 130
účastníků v turnaji. Proto není dovolen start ročníkům narození 2010 a mladší.
Termín
Místo

Sobota dne 17. října 2020
Multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách na ul. Wolkerova alej

Hrací systém Turnaje se hrají švýcarským způsobem na 7 kol 2 x 20+5 s/tah na partii bez
povinného zápisu. Nasazování pomocí programu Swiss Manager. Hraje se podle
pravidel FIDE a Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach
O pořadí rozhoduje:
a) vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE);
b) Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem);
c) Buchholz;
d) hodnocení podle systému Sonneborn-Berger;
e) vícekrát černé;
f) los.
Startovné

Jednotné startovné 50 Kč pro všechny účastníky.

Zahájení

Prezentace od 08.00 hod. do 08.45 hod., 1 kolo začíná v 09:00 hod.

Ceny

Věcné ceny pro prvních 8 hráčů v každé kategorii.

Přihlášky

Zasílejte emailem na adresu adolfkrusina@seznam.cz, nebo telefonem 724303293
nejpozději do 18.00 hodin dne 15.10.2020.
Vzhledem k vyhlášení vládního nařízení je stanoven celkový počet hráčů na 110
dohromady. Celkový počet účastníků v sále nesmí překročit 130 osob. V hrací
místnosti mohou být přítomni, mimo hráčů a rozhodčích, pouze jeden vedoucí
daného oddílu. Ostatní doprovod musí opustit hrací sál a musí dodržet vládní
nařízení. Všichni jsou povinni mít roušky, hráči při partii je mít nemusí. Vstane-li
hráč od hracího stolu, roušku si musí nasadit!

Poznámky

Předpokládaný konec v 15.00 hod.
Materiál zajišťuje pořadatel.
Těšíme se na hojnou účast všech hráčů.

