
P  R  O  P  O  Z  I  C  E 
 4.kvalifikačního turnaje Krajského přeboru mládeže  

PDŠS 2019/20 v kategoriích do 10 a do 12 let 
 
POŘADATEL Šachový oddíl TJ CHS Chotěboř  
  

DATUM KONÁNÍ sobota 4.dubna 2020 
  

MÍSTO Sokolovna Chotěboř 
Tyršova 712, 583 01 Chotěboř 

  

PRÁVO ÚČASTI Kategorie HD 10 – ročníky 2011 a mladší 
Kategorie HD 12 – ročníky 2009 a mladší 
V turnaji mohou startovat i hráči neregistrovaní v PDŠS. 

  

HLAVNÍ ROZHODČÍ Ing. Luděk Petrus 
  

ŘEDITEL TURNAJE Petr Ďoubal 
Mobil: 602 256 160, e-mail: sachychotebor@seznam.cz  

  

PŘIHLÁŠKY Jmenovitě e-mailem na adresu ředitele turnaje, nejpozději do čtvrtka 
2.dubna 2020, 19:00 hodin. Přihláška musí obsahovat jména, data 
narození a ELA nebo VT. 

  

STARTOVNÉ Registrovaní v PDŠS: 30,- Kč, neregistrovaní v PDŠS: 50,- Kč. 
Hráči z listiny talentů PDŠS, skupina A i B zdarma. Předem nepřihlášení 
hráči budou do turnaje přijati, zaplatí ale startovné zvýšené o 30,- Kč. 

  

MATERIÁL Na každého lichého hráče je nutné přivézt kompletní šachovou 
soupravu a funkční digitální šachové hodiny, jinak nemohou pořadatelé 
zaručit přijetí do turnaje. 

  

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. 

  

ČASOVÝ ROZVRH 08.00 – 08.45          prezentace 
09.00 – 15.00          1. – 7.kolo 
15.00                      vyhlášení výsledků, zakončení turnaje 

  

VÝSLEDKY O pořadí rozhoduje: 1) počet získaných bodů   2)výsledek vzájemné 
partie hráčů, o které se jedná  3)Buchholz krácený o nejnižší skóre 
soupeřů /odečítá se výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem/   
4) Buchholz  5) hodnocení podle systému Sonnenborn-Berger   
6) vícekrát černé  7) los 

  

CENOVÝ FOND 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. 
Přihlášením do turnaje dává účastník/zákonný zástupce/souhlas se 
zpracováním osobních dat nutných pro zápočet údajů na LOK, další 
prezentaci výsledků, včetně fotodokumentace z turnaje. 

  

OBČERSTVENÍ Zabezpečeno u hrací místnosti. 
  

 Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast. 
 

 Partneři šachového oddílu TJ CHS Chotěboř 

 


