
Oddílový přebor 2019 skupina A (včetně kategorie U16) - propozice 

 

Hraje se podle pravidel FIDE, Soutěžního řádu a těchto propozic v buštěhradské Sokolovně 

Rozhodčí: Miroslav Mráz, Václav Buk, Pavel Buk 

Startovné 20 Kč (= poplatek za zápočet na ELO)  

Systém: každý s každým - je nás jen 8, takže 7 kol, startovní čísla vylosována 15.1., rozlosování přikládám  

Hrací den: úterý, začátky 18:00; soupeři se mohou dohodnout i na jiný den téhož, nebo dalšího týdne – 

dohodnutý termín nutno rozhodčím nahlásit!  

Protože 7 účastníků chodilo na tréninky ve čtvrtek, považuji čtvrtek za dobrý náhradní den.  

Neomluvená neúčast (na řádném nebo dohodnutém termínu) znamená (až na výjimky) kontumaci partie!!    

Tempo hry: 50 minut + 30 sekund na tah pro každého hráče (s povinným zápisem po celou dobu) 

Čekací doba: 50 minut (ale hodiny běží) 

PARTIE BUDOU PŘEVEDENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY A UMÍSTĚNY NA NAŠE STRÁNKY   

 

Vyhodnocení pořadí 
1) počet bodů 

2) a) hodnocení podle systému Sonneborn-Berger; 

2) b) výsledky vzájemných partií mezi hráči, o které se jedná; 

2) c) výsledek proti vítězi soutěže, dále proti druhému, třetímu atd.; 

2) d) los.  

 

Vítěz získá titul Přeborník oddílu 2019 (Přeborník do 16 let). 

Výsledky budou zaslány k zápočtu na národní ELO a budou mít vliv na sestavení družstev pro příští sezónu. 

 

Rozpis (řádné Hrací dny - případné změny na základě dohody hráčů viz Hrací den): 

1.kolo 15.1.  2.kolo 29.1.  3.kolo 12.2.  4.kolo 26.2.  5.kolo 12.3.  6.kolo 26.3.  7.kolo 9.4. 
V případě, že bude celé kolo dohráno za 1 týden, mohou se termíny posunout. A výjimečně i naopak (nemoc, 

hory, apod.) 

 

Startovní listina      

St. č. jméno nar VT ELO kategorie 

1 Hadrava Lukáš 2005 3 1336 U16 

2 Buk Pavel 1963 2 1688  

3 Mošovský Jakub 2005 3 1350 U16 

4 Mehes Martin 1978 3 1320  

5 Cába Adam 2007 3 1336 U16 

6 Popovský Ondřej 2004 2 1718 U16 

7 Kubín Lukáš 2004 3 1425 U16 

8 Tvaroh Vítězslav 2005 3 1314 U16 

 

Průběžné výsledky na http://chess-results.com/tnr407777.aspx?lan=5, časem i na našich stránkách 

(www.sachybus.net) 

 

Kontakty na rozhodčí: 

Miroslav Mráz mrazm@atlas.cz     tel. 602381443  

Václav Buk  vaclav.buk@volny.cz  tel. 724801478     

 

Pavel Buk  buk.pavel@tiscali.cz   tel. 777084516, v případě potřeby mé rychlé reakce přes den 

pavel.buk@allianz.cz 

    

 

Přílohy:  

- soubor s KONTAKTY a TERMÍNY jednotlivých hráčů 

- rozpis zápasů všech kol    
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