Přebor Prahy mládeže pro rok 2020
finálový turnaj
Náhradní termín
Termín:
Místo:

Řídící orgán:
Pořadatelé:
Ředitel turnaje:
Rozhodčí:
Kategorie:

Systém:

Právo účasti:

Přihlášky:

Startovné:
Časový
harmonogram:
Tempo hry:

29.6.-1.7.2020
Turnaje C, D, E a F: Hotel Oáza, Jeremenkova 106, 140 00 Praha 4
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4352448&y=50.0437021&z=17&source=firm&id=590566
Turnaje A a B: Sokolovna TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, 182 00 Praha
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4606800&y=50.1236069&z=17&source=firm&id=404436
Pražský šachový svaz, Komise mládeže, web: http://prazskysach.cz
Kontakt: Pavel Kopta, koptap@seznam.cz
Šachový oddíl SK OAZA Praha a šachový oddíl TJ Kobylisy
Pavel Kopta
Bude upřesněno později.
H10 a D10: chlapci a dívky nar. 2011 a mladší
H12 a D12: chlapci a dívky nar. 2009 a mladší
H14 a D14: chlapci a dívky nar. 2007 a mladší
H16 a D16: chlapci a dívky nar. 2005 a mladší
H18 a D18: chlapci a dívky nar. 2003 a mladší
H20 a D20: chlapci a dívky nar. 2001 a mladší
Ročníky narození pro jednotlivé kategorie jsou stanoveny tak, aby se postupující hráči mohli
zúčastnit vyšších soutěží v těchto kategoriích, které se hrají na podzim (Mistrovství Čech) a v
následujícím roce (Mistrovství České republiky a mistrovství Evropy a světa).
6 samostatných turnajů.
A) Junioři, kategorie H18 a H20
B) Kategorie H16
C) Kategorie H14
D) Kategorie H12
E) Kategorie H10
F) Dívky, kategorie D10-D20
Samostatné turnaje podle věkových kategorií. Pouze kategorie dívek a kategorie H18 a H20 budou
sloučeny do jednoho turnaje. Systém jednotlivých turnajů bude určen podle počtu přihlášených.
Hraje se podle Pravidel FIDE pro vážný šach a podle Soutěžního řádu ŠSČR
Chlapci a dívky nar. 2001 a mladší registrovaní v Pražském šachovém svazu.
a) Všechny dívky mají právo startu v turnaji F (D10-D20)
b) Do kategorií chlapců postupují hráči, kteří se předem kvalifikovali:
b1) Splnili VT podle příslušné kategorie
b2) Zúčastnili se vyšší soutěže (mistrovství Čech 2019, polofinále juniorů 2019 nebo mistrovství ČR
2020)
b3) Postoupili z kvalifikačního turnaje (http://prazskysach.cz/mladez/jednotlivci/)
c) Pořadatel má právo přijmout další hráče k dosudění turnajů nebo k dorovnání počtu turnaje do
20 hráčů. (K doplnění turnajů budou přihlášení přijímáni podle národního ratingu ELO.)
Hráčům, kteří mají ve své kategorii zajištěn postup do vyšší soutěže doporučujeme účast v turnaji
A) Junioři.
Nejpozději do 22.6.2020 elektronickou poštou na adresy koptap@seznam.cz a
jakub.cmiko@foosball.cz. Přihláška obsahuje jméno, příjmení, datum narození, kontaktní mail a
turnaj (A-F).
100,-Kč za hráče, způsob platby bude oznámen po přijetí do příslušného turnaje.
pondělí 29.6 9:00 1. kolo. 13:00 2. kolo, 16:00 3. kolo
úterý 30.6.
13:00 4. kolo, 16:00 5. kolo
středa 1.7.
9:00 6. kolo, 13:00 7. kolo, 16:15 vyhlášení výsledků
Ve všech kategoriích 2x50 minut + 30 sekund/tah, povinný zápis partie.
Čekací doba je stanovena na 30 minut.

Materiál:
Postupy

Zajistí pořadatel.
Z turnaje A) Junioři postoupí 4 hráči do polofinále ČR juniorů (z nich musí nejméně 2 odpovídat
mladší kategorii H18, tedy nar. 2003 a mladší)
Z turnaje F) postoupí 2 nejvýše umístěné dívky, pokud bude nejméně jedna z nich nar. 2003 a
mladší.
Všechny dívky v kategoriích D10-D16 postupují na mistrovství Čech (bez ohledu na účast v přeboru
Prahy).
Počty postupujících v dalších kategoriích:
Turnaj B - H16: 4 chlapci, turnaj C - H14: 4 chlapci, t turnaj D - H12: 4 chlapci, turnaj E - H10: 3
chlapci.
Podle údajů KM ŠSČR (https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvicech-do-16-let/).
Přímé postupy:
Jmenovaní hráči postupují do navazujícího turnaj bez ohledu na účast nebo umístění v přeboru
Prahy.
H10: Alidis Myron, Artamonov Mikhail, Bára Jan, Chernyy Andrey, Švadlenka Michal
H12: Chon Jeremy, Juhaňák Daniel, Martirosyan David, Melnikov Ivan, Popov Roman, Švadlenka
Dominik, Tichý Tomáš
H14: Souček Jan, Tesař Jakub
H16: Beneš Jáchym, Mach Petr, Procházka Vojtěch, Skýpala Ondřej
Ceny:
Poháry a medaile pro tři nejvýše umístěné hráče v jednotlivých kategoriích zajistí Pražský šachový
svaz. Věcné ceny pro prvních šest hráčů v pořadí každé kategorie zajistí pořadatelé.
Stravování:
Samostatné. Podle místa konání v hotelu OAZA nebo v restauracích v Kobylisích.
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.
Zvláštní opatření: Opatření proti šíření koronaviru budou zajištěna podle aktuální situace.
Hlavní body:
1) Hráči a rozhodčí nemusí mít roušky.
2) Přístup diváků do hracích místností bude omezen.
3) Pomůcky ke hře budou desinfikovány.
4) Pořadatel nebude zajišťovat občerstvení.
Informace
o Kategorie do 10 let:
vyšších soutěžích: https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cech-8-10-let/
Kategorie do 12, 14 a 16 let:
https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cech-do-16-let/
Kategorie D18 a D20:
https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cr-juniorek-adorostenek/
Kategorie H18 a H20:
https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/polofinale-mcr-junioru-adorostencu/
V Praze 13.6.2020
Pavel Kopta
KM PŠS

