MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
JUNIORŮ A DOROSTENCŮ V RAPID ŠACHU 2013
1. Pořadatel:
2. Řídící orgán:
3. Termín konání:
4. Místo konání:

Šachový klub Světlá nad Sázavou, o.s.
Sportovně-technická komise Šachového svazu České republiky
6. až 7. července 2013
Společenský dům Města Světlá nad Sázavou,
náměstí Trčků z Lípy, 582 91 Světlá nad Sázavou
5. Ředitel turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz.,
tel.: 731 00 63 64, E-mail: chess.svetla@seznam.cz ,
http://www.chess-svetla.cz/
6. Hlavní rozhodčí: Mgr. Jaroslav Benák, mezinárodní rozhodčí
7. Kategorie:
H20: hráči do 20 let, nar. v r. 1993 a mladší
D20: hráčky do 20 let, nar. v r. 1993 a mladší
H18: hráči do 18 let, nar. v r. 1995 a mladší
D18: hráčky do 18 let, nar. v r. 1995 a mladší
H16: hráči do 16 let, nar. v r. 1997 a mladší
D16: hráčky do 16 let, nar. v r. 1997 a mladší
Družstva: 4 členná družstva hráčů registrovaných v 1 oddíle,
Složení družstva kapitáni předloží při presenci.
8. Právo účasti:
Hráči a hráčky narození v roce 1993 a mladší, kteří jsou registrovaní
v ŠSČR jako aktivní členové.
9. Cenový fond:
Pořadatel zajistí finanční a věcné ceny pro nejlepší hráče v absolutním
pořadí a v každé kategorii (H18, D18, H16, D16, H14, D14, H12, D12,
H10 a D10). Finanční ceny minimálně ve výši 7.500 Kč.
Medaile a poháry pro nejlepší 3 hráče H20, D20, H18, D18, H16 a D16.
Diplomy pro nejlepší 3 hráče v H20, D20, H18, D18, H16, D16, H14,
D14, H12, D12, H10 a D10.
Poháry, diplomy a věcné ceny pro nejlepší družstva.
10. Systém:
Švýcarský systém na 9 kol, losování programem Swiss-Manager.
Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.
Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí střední Buchholz,
Buchholz, počet výher, vzájemný zápas a los.
V kategorii družstev rozhoduje součet bodů získaných hráči družstva,
při shodě bodů rozhoduje lepší umístění nejlepšího hráče družstva.
11. Hrací tempo: 2 x 20 minut + 5 sekund/tah.
12. Podmínky účasti: Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada zálohové fakturace
za pobytové náklady a vklad. Včasná presence. Souhlas s těmito propozicemi.
13. Časový plán:
Pá 5.7. od 18:00 do 21:00 presence, ubytování
od 18:00
do 21:00
doprovodný program ( fotbal, ... )
So 6.7. od 8:00
do 9:30
presence, ubytování
od 10:00
slavnostní zahájení
od 10:15 do 11:15 1. kolo

14.
15.

16.
17.
18.

19.

od 11:20 do 12:20 2. kolo
od 12:00
do 13:30
oběd
od 13:30 do 14:30 3. kolo
od 14:35 do 15:35 4. kolo
od 15:40 do 16:40 5. kolo
od 16:45 do 17:45 6. kolo
od 17:30
do 19:00
večeře
od 19:00
do 21:00
doprovodný program (fotbal, ...)
Ne 7.7.
od 7:00
do 8:15
snídaně
od 8:30
do 9:30
7. kolo
od 9:35
do 10:35 8. kolo
od 10:40 do 11:40 9. kolo
od 11:15
do 12:50
oběd
od 13:00
slavnostní zakončení
Další doprovodné akce budou zveřejněny během turnaje.
Vklad:
Vklad: 200 Kč, dívky mají 50% slevu z vkladu.
Ubytování:
1./ Domov mládeže Střední odborná škola uměleckoprůmyslová,
Sázavská ul. : 2 a 3 lůžkové pokoje, celkem 150 lůžek, cena = 210 Kč/osoba/noc.
2./ Domov mládeže České zemědělské akademie, Zámecká ul. 1 : 2 a 3 lůžkové
pokoje, celkem 50 lůžek, cena = 210 Kč/osoba/noc.
3./ Pro zájemce pořadatel zajistí ubytování v Hotelu Barbora, Hotelu Česká Koruna
či v Penzionu Amenity.
Stravování:
Snídaně = 50 Kč, oběd = 80 Kč, večeře = 80 Kč.
Občerstvení: Občerstvení bude zajištěno během partií a i večer v Městské kavárně,
která je přímo propojená se společenským sálem, ve kterém se MČR hraje.
Přihlášky:
Řádně vyplněný tiskopis přihlášky hráče i doprovodu zašlete laskavě
do 10.6.2013 na adresu ředitele turnaje. Obratem obdržíte zálohovou fakturu,
kterou uhraďte laskavě do 14.6.2013.
Přihlášky a platby odeslané po termínu mohou být přijaty po zaplacení příplatku 100
Kč a se souhlasem ředitele turnaje. Při odhlášení alespoň dva dny předem je storno
poplatek 210 Kč, při odhlášení později se navíc odečte objednaná strava.
Různé:
Pořadatel vyhodnotí i nejlepší hráče v kat. H14, D14, H12, D12, H10 a D10.
Pořadatelé zajistí veškerý šachový materiál (digitální hodiny, šachy a šachovnice).
Pořadatel zajistí on-line přenos z 9 šachovnic a promítání on-linů v místě konání.
Na webu pořadatele (www.chess-svetla.cz) naleznete formulář E-mailové přihlášky,
výsledkové listiny, on-line přenos, bulletin z 9 šachovnic, fotogalerie a aktuality.
Pořadatel zajistí hřiště s umělým povrchem pro fotbalový turnaj.
V areálu DM SOUŠUP je mimo jiné k dispozici hřiště pro beach volejbal.
Každý hráč mladší 18 let musí mít po celou dobu konání turnaje zodpovědný
doprovod. Doprovod není formální, ale za své hráče plně zodpovídá.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic po odsouhlasení ŘO.
Srdečně se těšíme na Vaši účast!
Ing. Zdeněk Fiala, ředitel turnaje

