ŠACHY
Datum konání:

28. 1. 2018 – 1. 2. 2018

Organizátor:

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z. s.

Místo konání:

Evropské školící centrum Litomyšl

Ředitel závodu:

Mgr. David Schaffer
email: DSchaffer@seznam.cz
telefon: 731 012 518

Kancelář závodu:

Evropské školící centrum Litomyšl

Soutěžní kategorie:

kategorie starší žáci: chlapci ročník narození 2002 a mladší
kategorie mladší žáci: chlapci ročník narození 2004 a mladší
kategorie nejmladší žáci: chlapci ročník narození 2007 a mladší
kategorie dívky: dívky ročník narození 2002 a mladší

Počet účastníků:

do každé kategorie nominuje krajská komise mládeže za kraj 1 hráče (hráčku)
místo nominace lze uspořádat i krajské kvalifikace
krajská komise mládeže jmenuje i vedoucího výpravy

Systém soutěže:

čtyři turnaje (dle kategorií) švýcarským systémem na 7 kol, hrací tempo 45
minut plus 30 sekund na tah
vyhodnocena bude každá kategorie zvlášť

Hodnocení:

jednotlivci:
hlavní hodnocení: partiové body
pomocná hodnocení: střední buchholz, buchholz, progres, počet výher, los
družstva:
hlavní hodnocení: součet speciálních bodů za umístění v každé kategorii (12,
9, 7, 5, 4, 3, 2 a 1 bod pro každého dalšího účastníka do 14. místa konečného
pořadí)
pomocné hodnocení: součet partiových bodů hráčů a hráčky v každé ze 4
kategorií

Podmínky účasti:

účastníci musí být registrovanými členy ŠSČR.

Soutěžní pravidla:

hraje se dle platných pravidel FIDE, čekací doba je 30 minut
tyto propozice jsou zároveň rozpisem soutěže
náležitosti neupravené těmito propozicemi se řídí Soutěžním řádem ŠSČR

Přihlášky:

prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ZODM 2018
přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou poslány na
všechny kraje

Uzávěrka přihlášek: 8. 1. 2018
Porady, losování:

losování 1. kola proběhne po ukončení prezence. Losování dalších kol vždy po
ukončení předchozího kola

Časový harmonogram:
Pondělí 29. 01. 2018

08:00 - 08:45

prezentace v hracím sále

09:00 - 09:15

zahájení

09:30 – 12:00 1. kolo
14:00 – 16:00 2. kolo
Úterý 30. 01. 2018

09:30 – 12:00 3. kolo
14:00 – 16:00

Středa 31. 01. 2018

4. kolo

09:30 – 12:00 5. Kolo
14:00 – 16:00 6. kolo

Čtvrtek 01. 02. 2018

09:30 – 12:00 7. kolo
12:30 - 13:15

vyhlášení výsledků

Protesty:

písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po zveřejnění předběžných
výsledků s vkladem 200, - Kč, při zamítnutí vklad propadá

Ostatní:

turnaj bude započítán na LOK ČR
propozice byly schváleny komisí mládeže ŠSČR

Vyhlášení výsledků:

vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne těsně po skončení soutěže ve
všech kategoriích
předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ZODM 2018

Ceny:

soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom
všichni soutěžící obdrží pamětní list

Zdravotní zajištění:

po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba

