Sportovní klub OAZA Praha, šachový oddíl
z pověření Pražského šachového svazu
pořádá

OAZA OPEN 2020
v rapid šachu jednotlivců do 16 let
Turnaj se hraje zároveň jako kvalifikační turnaj Finále
Přeboru Prahy v květnu 2020
Termín konání: Sobota 8. února 2020
Místo konání: Zasedací místnost Sportovního klubu Oaza Praha, Praha 4, Jeremenkova 106, MHD – bus zastávka „Na Strži“
Časový plán: 9:20 až 9:45 – prezentace, 10:00 - začátek 1. kola, 16:00 - vyhlášení výsledků
Ředitel turnaje: Jakub Čmiko, jakub.cmiko@foosball.cz, 608666215
Právo účasti: Šachisté narozené 1.1. 2005 a mladší s platnou registrací v ŠSČR s oddílovou příslušností v pražských oddílech
(kmenoví hráči). V případě plné kapacity, mají přednost chlapci, kteří nemají zajištěn postup do finálového turnaje Přeboru Prahy.
Přihlášky: Vzhledem k maximální kapacitě turnaje 80 hráčů, je nutné se předem přihlásit! Přihlášky posílejte do 4.2.2020 na
adresu ředitele turnaje.
Systém soutěže: Švýcarský na 7 kol. Turnaj A: HD 14 – HD 16 (narozeni od 1.1. 2005 do 31.12. 2008) a a též hráči nar. 1.1.2009 a
mladší, kteří mají zajištěn postup do finále Prahy 2020 mládeže v příslušné kategorii. Turnaj B: HD 8 – HD 12 (1.1. 2009 a mladší)
O pořadí rozhodne 1. počet získaných bodů, 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů, 3. Buchholz, 4. Sonnenborn-Berger, 5.
vícekrát černé, 6. los.
Čekací doba je 3 minuty.
Tempo hry: 2x 20min + 5sec./tah. Hráči v turnaji A mají povinný zápis do chvíle, kdy čas na hodinách hráči poprvé v průběhu partie
spadne pod 5min.
Startovné: 100,- Kč – platí se při prezentaci.
Ceny: nejlepší v kategorii obdrží medaile + věcnou cenu
Postupy: Do finále Prahy postoupí za každý ročník narození (2005 a mladší) jeden nejvýše umístěný hráč registrovaný v PŠS a bez
předtím zajištěného postupu. Všechny dívky mají přímé postupy do finále Prahy. Seznam hráčů se zajištěným postupem ZDE:
http://prazskysach.cz/mladez/jednotlivci/
Z turnaje A postupuje vždy 1 chlapec z ročníku 2005, 2006, 2007, 2008 a z turnaje B z ročníku 2009, 2010, 2011, 2012.
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let - zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat
nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování
a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.
Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Web: www.skoaza.cz Facebook: https://www.facebook.com/sachyoaza/

