FINÁLE STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2019 –
jednotlivci

Řídící orgán:

Komise mládeže SŠS

Pořadatel:

Šachová škola pat a mat, z.s. se sídlem ve Mšeně

Termín:

22. - 23.6. 2019 (sobota – neděle), možnost příjezdu v pátek

Místo konání:

Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566

Ředitel:

Roman Burda, e-mail: roman.burda@centrum.cz
tel. 608 965 932

Asistent:

Michal Mach, email: MachMichal@seznam.cz

Hl. rozhodčí:

Marek Kawulok, e-mail: m.kawulok993@gmail.com

Kategorie:

H16, D16 – chlapci a dívky narození v roce 2004 a mladší
H14, D14 – chlapci a dívky narození v roce 2006 a mladší
H12, D12 – chlapci a dívky narození v roce 2008 a mladší
H10, D10 – chlapci a dívky narození v roce 2010 a mladší
děvčata hrají ve shodné kategorii s chlapci, vyhodnocena
budou samostatně

Systém:

Každá z kategorií HD16, HD14 a HD12 hraje samostatný turnaj švýcarským systémem
na 7 kol podle platných pravidel FIDE pro praktický šach. Kategorie HD10 hraje
samostatný turnaj švýcarským systémem na 9 kol podle platných pravidel FIDE pro
rapid šach a Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Čekací doba 30
min. Při rovnosti bodů o pořadí rozhodují kritéria dle čl. 5.2.3. Soutěžního řádu.
Turnaje HD16, HD14 a HD12 budou započítány na LOK ČR v praktickém šachu a
turnaj HD10 na Rapid LOK ČR.

Hrací tempo:

Kategorie HD12-16 tempo 2 x 40 minut + 20 vteřin na tah. Povinný zápis s výjimkou
posledních 5 minut.
Kategorie HD10 tempo 2 x 45 minut na partii bez povinného zápisu.

Právo účasti:

Ve všech turnajích mohou startovat věkem odpovídající členové oddílů SŠS splňující
kritéria účasti daná Obecnými propozicemi krajského přeboru mládeže

Postupy :

Počet postupových míst na Mistrovství Čech:
kategorie H16 – 8 míst H14 – 7 míst H12 – 7 míst H10 – 6 míst
Přímé postupy na MČech: H 16 – K.Křížek, V.Bartoš, V.Dudek, J.Vojta, H 14 –J.Pecka,
J.Šmolík, J.Seidl, H 12 - J.Němec, T.Pressler, J.Síleš, M.Langmaier, M.Stein

Podmínky účasti: Je třeba splnit všechny následující podmínky:
a) Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky.
b) Úhrada veškerých nákladů na základě vystavené faktury (stravování, startovné).
c) Doprovod hráče zodpovídá za hráčovu totožnost a správnost údajů (VT + ELO
pro praktický šach bude bráno výhradně dle aktuální databáze Šachového svazu).
Startovné:

100,- Kč pro hráče přihlášené v termínu dle propozic.
Pro všechny hráče přihlášené po termínu 200,- Kč s výjimkou dodatečně doplněných
náhradníků.

Cenový fond:

První 3 v každé kategorii získají medaile a diplomy + další věcné ceny.
Ceny jsou zajištěny za finanční podpory SŠS.

Stravování:

V areálu školy, jednotné menu + cena oběda: 85Kč. Pro ubytované snídaně (formou
bufetu) 45Kč a večeře 65Kč.
Po celou dobu KP bude k dispozici bufet.

Ubytování:

V areálu školy (omezená kapacita 50 lůžek), třílůžkové pokoje
- pokoj s vlastním soc. zařízením …............... 800Kč/2noci nebo 450Kč/1noc
- pokoj s WC (bez sprchy) …............................ 700Kč/2noci nebo 400Kč/1noc
- pokoj se společným soc. zařízením …............ 600Kč/2noci nebo 350Kč/1noc
V areálu školy v učebnách, vlastní karimatky, spacáky …. 240Kč/2noci nebo 120Kč/1noc
V internátu Střední zahradnické školy Mělník, ul. Dobrovského, 3km od místa konání
- 3-4 lůžkové pokoje se společným soc zařízením … 600Kč/2noci nebo 350Kč/1noc
Neobsazené lůžko (v případě požadavku na 2-lůžkový pokoj) …......... 200Kč/noc
Jednolůžkové pokoje nezajišťujeme.

Přihlášky: Přihlášky zasílejte nejpozději do 10.06.2019 mailem na adresy:
- 1. kr.koordinátora: jan.paukert@volny.cz
- 2. v kopii a na ředitele turnaje roman.burda@centrum.cz
- 3. v kopii na hlavního rozhodčího: m.kawulok993@gmail.com
Použijte přiložený formulář. Aktuální seznam přihlášených bude průběžně aktualizován
na stránkách pořadatele www.sachovytabor.cz kde budou umístěny i další informace.
Výsledky budou uveřejněny na: www.chess-results.com
Ostatní:

Každý účastník krajského přeboru musí mít doprovod, který za něj bude po celou
dobu zodpovídat. Jméno doprovodu je nutné uvést na přihlášce.

Časový plán krajského přeboru
Pátek

21.6.

18.00 – 20.00 hod.
19.00 – 20.00 hod.

Sobota

presentace
večeře

22.6.

7.30 – 8.30 hod.
8.00 – 9.00 hod.
9.15 hod.
H,D 12-H,D 16
9.30 – 11.30 hod.
11.40 – 13.40 hod.
12.30 – 14.00 hod.
14.05 – 16.05 hod.
16.15 – 18.15 hod.

snídaně pro ubytované
presentace
zahájení turnaje

18.00 – 19.00

večeře pro ubytované

1. Kolo
2. Kolo
oběd
3. Kolo
4. Kolo

H,D 10
9.30 – 11.00 hod.
11.05 - 12.35 hod.
12.00 – 13.25 hod.
13.30 – 15.00 hod.
15.05 – 16.35 hod.
16.40 – 18.10 hod.

1. kolo
2. Kolo
oběd
3. kolo
4. kolo
5. Kolo

H,D 10
9.00 - 10.30 hod
10.35 – 12.05 hod
11.45 – 12.30 hod.
12.40 - 14.10 hod.
14.15 – 15.45 hod.

6. Kolo
7. Kolo
oběd
8.kolo
9. Kolo

Neděle 23.6.
H,D 12-H,D 16
9.00 –11.00 hod.
11.10 - 13.10 hod
12.00 - 13.30 hod.
13.35 - 15.40 hod.
16.15 hod.

5.kolo
6.kolo
oběd
7. Kolo

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Na vaši účast a setkání se těší pořadatelé.

