Komise mládeže PŠS
pořádá

PŘEBOR PRAHY 2020
v online rapid šachu do 16 let.
Termíny konání: každou středu: 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5.
Místo konání: Internetová herna www.chess.com
Časový plán: 16:00 až 16:55 – přihlášení do turnaje na chess.com, 17:00 - začátek 1. kola
Ředitel turnaje: Jakub Čmiko, jakub.cmiko@foosball.cz, 608666215
Právo účasti: Šachisté narozeni 1.1. 2005 a mladší s platnou registrací v ŠSČR s oddílovou příslušností v pražských oddílech
(kmenoví hráči) nebo neregistrovaní hráči, kteří mají trvalé bydliště v Praze.
Přihlášky: Je nutné, aby každý z účastníků měl založen účet na serveru www.chess.com. Není povinnost mít přezdívku přímo se
svým jménem, nicméně v informacích o hráči musí být uvedeno jméno a příjmení hráče. Dále je potřeba, abyste byli na serveru
chess.com členem skupiny/klubu PŠS mládež (https://www.chess.com/club/pss-mladez). Do skupiny budou přijati hráči po ověření
všech kritérii účasti do turnaje. PŘIHLÁSIT SE DO KLUBU PŠS mládež JE NUTNÉ NEJPOZDĚJI DEN PŘED KONÁNÍM
TURNAJE!!!
Startovné: zdarma
Systém soutěže: Švýcarský na 7 kol. Všechny kategorie v jednom turnaji.
Žebříček: Po celou dobou bude veden žebříček, který bude zveřejněn na stránkách Pražského šachového svazu http://prazskysach.cz/ .
Do žebříčku se budou počítat 4 nejlepší výsledky z 5 turnajů.
O celkovém pořadí rozhodne 1. počet získaných bodů z turnajů, 2. Sonnenborn Berger ze započítaných turnajů, 3. počet
odehraných turnajů, 4. Los
Tempo hry: 10 min na partii s bonusem 2 sekundy na každý provedený tah
Ceny za žebříček:
Hráči narozeni od 1.1. 2005 do 31.12. 2008: 1. místo 300,- Kč poukaz do Alzy, 2. místo 200,- Kč poukaz do Alzy, 3. místo 100,- Kč
poukaz do Alzy
Hráči narozeni 1.1. 2009 a mladší: 1. místo 300,- Kč poukaz do Alzy, 2. místo 200,- Kč poukaz do Alzy, 3. místo 100,- Kč poukaz
do Alzy
Nejlepší dívka narozená od 1.1. 2005 do 31.12. 2008: 200,- Kč poukaz do Alzy
Nejlepší dívka narozená 1.1. 2009 a mladší: 200,- Kč poukaz do Alzy
Nejlepší neregistrovaný hráč (při min. počtu 5 neregistrovaných hráčů v žebříčku): 200,- Kč poukaz do Alzy
Losovaná cena (z hráčů, kteří se zúčastnili všech 5 turnajů): 200,- Kč poukaz do Alzy
Upozornění:
Účastníci turnaje prohlašují, že budou hrát podle zásad fair-play a nepoužijí během turnaje pomoci šachových
programů, knih, jiné osoby či jiné pomůcky. Účastí v turnaji hráč souhlasí s propozicemi.
Výsledky:
Budou oznámeny do 2 dní po ukončení turnaje, až po anti-cheatingové kontrole. Nezávislou anti-cheatingovou
kontrolu provádí provozovatel serveru chess.com. Proti rozhodnutí provozovatele serveru chess.com se není
možné odvolat!
Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

http://prazskysach.cz/

