Šachový klub Smíchov a Komise mládeže Pražského šachového svazu
pořádá
pod záštitou zástupce starosty MČ Praha 5, pana Bc. Lukáše Herolda

XXI. ročník turnaje „Smíchovská klání mládeže“ Otevřený přebor Prahy mládeže v rapid šachu 2017
1. Řídící orgán

Komise mládeže - Pražského šachového svazu, Pod Děkankou 82, BOX 31, 140 21 Praha 4

2. Ředitel turnaje

Vladislav Pivoňka, miky.pivonka@gmail.com

3. Hlavní rozhodčí

Alexej Šimeček, FA, alexej@simecek.org

4. Termín soutěže

Neděle 28. 5. 2017, 08:30-09:15 prezence; 09:30 zahájení 1. kola, zakončení okolo 16:30h.

5. Hrací místnost:

Úřad MČ Praha 5, Štefánikova 13, Praha 5, 150 00
metro B - stanice Anděl či tramvají MHD č. 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 20 – odtud pěšky cca 100m
směrem k Arbesovu náměstí

6. Spojení

A-turnaj: Přebor Prahy: dívky a chlapci narození 2003 a mladší, registrovaní i neregistrovaní.
B-turnaj: Open turnaj „Smíchovská klání mládeže“: dívky a chlapci narození 1998 a mladší,
7. Právo účasti
registrovaní i neregistrovaní. Oba turnaje do vyčerpání kapacity sálu 100 míst. Hráči bez platné
registrace hrají bez nároku na postup.
A-turnaj: H14 chlapci (ročník narození 2003 a mladší)
H12 chlapci (ročník narození 2005 a mladší)
8.
H10 chlapci (ročník narození 2007 a mladší)
- Kategorie přeboru Prahy
D14 dívky (ročník narození 2003 a mladší)
- Kategorie OPEN –
D12 dívky (ročník narození 2005 a mladší)
„Smíchovská klání mládeže“
D10 dívky (ročník narození 2007 a mladší)
B-turnaj: OPEN – „Smíchovská klání mládeže“ dívky a chlapci (ročník narození 1998 a mladší)
9. Systém
7 kol švýcarským systémem
10. Přihlášky

„Přihlášky“ zasílejte na e-mail: miky.pivonka@gmail.com do uzávěrky v PÁ dne 26.5.2017
V přihlášce uvádějte jméno, datum narození a ELO-R. V případě volné kapacity může pořadatel
přijmout i pozdější přihlášky.

11. Startovné

50,-Kč za hráče na turnaj

12. Informace ŠSČR

http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/jednotlivci/rapid.html

13. Tempo hry:

20 minut pro každého hráče na celou partii s bonusem 5 sekund na tah. Partie se nezapisují.

14. Hodnocení výsledků

15. Postupy v mistrovských
kategoriích (HD10-14)

16. Ceny

17. Materiál

Dle čl. 5.2 Soutěžního řádu ŠSČR.
Výsledky budou zaslány na zápočet LOK ČR – ELO RAPID.
Na Mistrovství České republiky z turnaje postupují: v kategorii H10: vítěz a druhý, D10: vítězka, H12:
první tři, D12: vítězka a druhá, H14: vítěz a druhý, D14: vítězka a druhá.
Do Mistrovství České republiky dále přímo postupují hráči (HD10: Marek Koršinskij, HD12: Matouš
Hlavina, HD 14: -- / blíže viz web:http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/jednotlivci/rapid.html
V kategoriích OPEN Přeboru Prahy HD10-14 získávají hráči na 1.-3. místě poháry a diplomy.
V rámci společně hraného OPEN turnaje „Smíchovská klání mládeže“ a Přeboru Prahy obdrží hráči na 1.3.místě poháry a diplomy, prvních pět hráčů kategorie OPEN, kategorie HD 14, HD 12 a HD 10 věcné
ceny. Nejúspěšnější dívky v kategorii OPEN, HD 14, HD 12 a HD 10 obdrží diplom a věcnou cenu.
Nejmladší hráčka a hráč společného turnaje obdrží diplom a věcnou cenu. Nejlepší zahraniční hráčka a
hráč celkového pořadí obdrží diplom a věcnou cenu.

Zajistí pořadatel.

18. Organizační pokyny

Za bezpečnost hráčů v průběhu soutěže zodpovídá jejich doprovod starší 18 let.
Pořadatel zajišťuje občerstvení formou bufetu.

19. Výsledky

Výsledky budou zveřejněny na stránkách http://chess-results.com/ a webu Pražského šachového svazu
http://prazskysach.cz/mladez/jednotlivci/

V Praze dne 30. 3. 2017

Vladislav Pivoňka
ředitel turnaje

