PŘEBOR PRAHY ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV 2017/2018
2. stupeň
Termín:
Garant turnaje:
Pořadatel turnaje:
Ředitelka turnaje:
Hlavní rozhodčí:
Místo konání:
Dopravní spojení:

úterý 30. ledna 2018
Pražský šachový svaz, komise mládeže
Chess Academy Club, z. s.
Růžena Přibylová, e-mail: sach.porg@gmail.com, tel.: +420-777 071 192
FA Alexej Šimeček
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, U Santošky 1093/17, Praha 5
metro B, stanice Anděl výstup z metra Anděl směrem k Ženským domovům a
dále 300 metrů ulicí Ostrovského až do ulice U Santošky.
Tempo hry:
12 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah pro každého hráče
Právo účasti:
čtyřčlenná družstva žáků základních škol sídlících na území hl. města Prahy.
Družstvo tvoří 4 hráči 2. stupně (a mladší) jedné školy. Na soupisce mohou
být 2 náhradníci. Družstva nastupují k partii v pořadí hráčů uvedených na
odevzdané soupisce. Hostování hráčů není povoleno.
Soupiska:
musí obsahovat tyto údaje: 1) název družstva školy, 2) seznam hráčů (pokud
jsou registrováni – klub, výkonnostní třídu, ELO), 3) datum narození hráčů
4) odpovědného zástupce doprovázející hráče (jméno a příjmení, mobil, email), 5) podpis a razítko zástupce školy (viz příloha 1).
Pokyny pro sestavení: Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více
než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a
současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený
na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT =
1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.
Systém turnaje:
Švýcarský systém na 7 kol podle Pravidel FIDE pro rapid šach a podle
Soutěžního řádu ŠSČR.
Hodnocení:
O konečném pořadí součet všech bodů členů družstva. Při stejném počtu
bodů Buchholz, dále lepší výsledek hráčů od 1. šachovnice.
Výsledky:
http://chess-results.com/ a zaslány na zápočet LOK ČR.
Postupy:
Dvě nejúspěšnější družstva postupují na Mistrovství ČR.
Startovné:
200 Kč za družstvo, hradí se při prezentaci.
Ceny:
Družstva umístěná na 1.-3. místě obdrží diplomy, poháry a medaile.
Nejúspěšnější hráči na jednotlivých šachovnicích medaile a diplomy.
Všichni hráči drobné ceny.
Přihlášky:
nejpozději do 20. ledna 2018 e-mailem na adresu sach.porg@gmail.com
K přihlášce je nutné připojit předběžnou soupisku družstva (příloha 1).
Přihlášená družstva včetně sestav budou zveřejněna
na http://chess-results.com/ Soupiska může být při prezentaci upravena.
Družstva přihlášená po termínu budou přijata pouze do kapacity prostor.
Hrací materiál:
Pro družstva přihlášená v termínu do 20. ledna pořadatel zajistí materiál.
Prezentace:
úterý 30.1.2018 od 8:15 – 8:45 hodin. Zahájení turnaje 9:30 hodin
Časový program:
Zahájení turnaje 9:30 hodin, předpokládané vyhlášení výsledků 14:30 hodin,
Zakončení turnaje 15:00 hodin.
Různé:
Za bezpečnost hráčů v průběhu soutěže odpovídá jejich doprovázející osoba
starší 18 let. Prosíme o přezutí! Pořadatel si vyhrazuje právo upravit herní
systém podle počtu přihlášených družstev.
Občerstvení:
drobné občerstvení bude v průběhu turnaje zajištěno.
Fotografie:
Fotografie z turnajů budou po ukončení turnaje zveřejněny na stránce:
http://prazskysach.cz a http://sachporg.rajce.idnes.cz/

V Praze, 4. 1. 2018

Růžena Přibylová, v. r.

