Vás srdečně zve na

„Mikulášskou šachovou nadílku“
XVII. ročník
Záštitu nad turnajem převzal radní MČ Praha 5 – pan JUDr. Petr Lachnit
Turnaj se hraje zároveň, jako kvalifikační turnaj Finále Přeboru Prahy v květnu 2020.

Propozice:
Místo konání:

Praha 5, Štefánikova 13 (Úřad Městské části Praha 5)
(stanice metra Anděl, výstup směrem ke křižovatce Anděl, odsud cca 100 m k Arbesovu nám.)

Datum konání:

sobota 30. listopadu 2019 od 8.00 do 17.00 hodin

Program:

800 – 845 hod
900 – 1615 hod

Právo startu:

Právo účasti v obou turnajích pouze pro řádně přihlášené hráče – hráčky narozené 1.1.2003 a mladší do
čtvrtka 28. lístopadu, toto bude striktně dodrženo.

Systém hry:

Turnaj A – pro kategorie HD18 – HD14, švýcarský systém na 5 kol 2x25 minut + 10s./tah

Rozhodčí:
Přihlášky:

prezence
//
utkání 1. až 7. kola //

805 – 900 hod
1630 – 1700 hod

zahájení
vyhlášení výsledků

(Právo účasti v A-turnaji mají hráči/hráčky ktg. HD 18 – HD 14, narozeni od 1.1.2003 do 31.12.2008 a též
hráči nar. 1.1.2009 a mladší, kteří mají zajištěn postup do finále Prahy 2020 mládeže v příslušné kategorii.
Hráči v turnaji mají povinný zápis do chvíle, kdy čas na hodinách hráči poprvé v průběhu partie spadne pod
5min.).
Turnaj B – pro kategorie HD12 – HD8, švýcarský systém na 7 kol,
1.-2.kolo … 2x 20 minut ……………. 3.-7.kolo … 2x 25 minut.
(Právo účasti v turnaji B – všichni ostatní z ktg. HD 12 – HD 8, narození od 1.1.2009 až po 31.12.2012 a
mladší. Místní pravidla: platí přiměřeně pravidla FIDE s tím, že prohrává až druhý nemožný tah, ale platí
dotčeno taženo. Rozhodčí v případě nestandardních situací na šachovnici může kdykoliv ukončit partii a
rozhodnout o spravedlivém výsledku. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit oba turnaje, pokud počet
účastníků bude menší než 30.Oba turnaje budou zahájeny striktně v čase uvedeném v propozicích od
09.00h, kdo přijde pozdě – nehraje !! Výsledky turnaje A i B budou započteny na rapid ELO.
Ing. Alexej Šimeček – mezinárodní rozhodčí
Do vyčerpání kapacity sálu 120 hráčů do čtvrtku 28. listopadu 2019 do 24:00h na email:
alexej@simecek.org

Vklad do turnaje:
50,- Kč
Ceny věcné:
vyhodnoceni budou hráči na 1. - 3. místě v příslušné věkové kategorii
HD 18
1. 1. 2003 až 31.12.2004
HD 16
1. 1. 2005 až 31.12.2006
HD 14
1. 1. 2007 až 31.12.2008
HD 12
1. 1. 2009 až 31.12.2010
HD 10
1. 1. 2011 až 31.12.2012
HD 8
1. 1. 2013 a mladší
První tři v každé kategorii obdrží diplom, pohár a věcnou cenu. Nejlepší hráčka turnaje A + nejlepší hráčka
turnaje B obdrží diplom, pohár a věcnou cenu. Dále budou oceněni nejmladší hráč a hráčka turnaje. Diplom
a věcnou cenu obdrží nejlepší masky: „Mikuláše“, „Anděla“ a „Čerta“.
Všichni účastníci obdrží drobnou věcnou cenu.
Postupy:
Turnaj je kvalifikací pro Přebor Prahy mládeže (květen 2020). Do finále Prahy postoupí za každý ročník
narození (2005 a mladší) jeden nejvýše umístěný hráč registrovaný v PŠS a bez předtím zajištěného
postupu. Seznam hráčů se zajištěným postupem viz http://prazskysach.cz/mladez/jednotlivci/
Hrací materiál:
Hodnocení:
Hrací materiál:

pro každou dvojici hráčů přivezte s sebou 1 kompletní šachovou soupravu (pokud možno
Klubovka IV.) včetně funkčních hodin. Malé figurky nevozte, nebudou připuštěny do hry.
Pořadatel může zapůjčit omezené množství souprav za úhradu 50,- Kč za soupravu.
Výsledky budou zaslány na zápočet LOK ČR – ELO RAPID
pro každou dvojici hráčů přivezte s sebou 1 kompletní šachovou soupravu (pokud možno Klubovka IV.),
včetně funkčních hodin. Malé figurky nevozte, nebudou připuštěny do hry. Pořadatel může zapůjčit
omezené množství souprav za úhradu 50,- Kč.

Těšíme se na setkání s Vámi a jsme s pozdravem Šachu zdar!
Pivoňka Vladislav
Předseda ŠK Smíchov

Internetové stránky: http://sksmichov.wz.cz/
Foto turnaje ŠK Smíchov: http://foto-sksmichov.rajce.idnes.cz/

Orientační plánek místa konání akce:

pořádá pod záštitou radního MČ Praha 5 – pana JUDr. Petra Lachnita
šachový turnaj

„Mikulášská šachová nadílka“
XVII. ročník

sobota 30. listopadu 2019 od 8.00 do 17.00 hod

Zasedací síň Úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 13

