Finále krajského přeboru mládeže ÚKŠS v šachu 2018

Řídící orgán:

komise mládeže ÚKŠS

Pořadatel:
TJ Sokol Údlice

z pověření KM ÚKŠS turnaj pořádá SVČ Domeček Chomutov a

Termín:

sobota 9. 6. 2018 a neděle 10. 6. 2018

Místo konání:

SVČ Domeček Chomutov, Jiráskova 4140

Ředitel přeboru: Jiří Kalužný, Bezručova 4248, 430 01 Chomutov, telefon
602465721, e-mail: jiri.kaluzny@seznam.cz
Hlavní rozhodčí:

Matyáš Kalužný

Kategorie:

H10,
H12,
H14,
H16,

D10
D12
D14
D16

– 1. 1. 2009 a mladší
- 1. 1. 2007 a mladší
– 1. 1. 2005 a mladší
– 1. 1. 2003 a mladší

Jednotlivé věkové kategorie dívek a chlapců budou hrát
společný turnaj. Vítěz každé kategorie bude vyhlášen krajským přeborníkem
v šachu pro rok 2017. Vyhodnocení bude provedeno pro každou kategorii zvlášť.
Účastníci:
kategorie D10, D12, D14 a D16 jsou otevřené pro všechny
aktivní registrované hráčky z oddílů Ústeckého krajského šachového svazu.
V kategoriích H10, H12, H14 a H16 se mohou zúčastnit aktivní registrovaní hráči
a hráčky z oddílů Ústeckého krajského šachového svazu, kteří splňují některou z
následujících podmínek:
1. Získali v seriálu GP mládeže ÚKŠS 2017/2018 minimálně 7 bodů (kategorie
H16 a H12), nebo 5 bodů (kategorie H14 a H10).
2. Jsou držiteli divoké karty KM ÚKŠS pro tento krajský přebor. O divokou
kartu lze zažádat pouze do 24. 5. 2018 na email ředitele přeboru. Na pozdější
žádosti nebude brát zřetel.
3. Zúčastnili se MČech 2017, nebo MČR 2018 v některé z těchto kategorií: H10,
H12, H14 a H16. Tito hráči se mohou přihlásit i do vyšší kategorie.

Postupy:
Z krajského přeboru lze postoupit do mistrovství Čech 2018
v šachu v kategoriích H10, H12, H14 a H16. Pravidla pro určení počtu postupových
míst jsou uvedena v proposicích seriálu GP mládeže 2017/2018. Pro kategorie
D10, D12, D14 a D16 je mistrovství Čech pořádáno jako otevřený turnaj.
Přímý postup:
V případě účasti v krajském přeboru neztrácí přímo
postupující do MČech 2018 právo postupu a v případě jeho umístění na
postupovém místě přechází právo postupu na dalšího hráče v pořadí.
Systém hry:
7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů
rozhoduje o pořadí střední buchholz, buchholz, progres, vzájemný zápas, los.
Tempo hry:
40 minut + 30 sekund na tah se zápisem podle pravidel FIDE.
Čekací doba je 20 minut od začátku každého kola.
Náklady:

každý hráč startuje na vlastní náklady.

Vklad:
120 Kč za hráče přihlášeného do 7. 6. 2018. 240 Kč za hráče
přihlášeného po 7. 6. 2018. Hráč uvedený na A listině talentů ÚKŠS má slevu 60
Kč. Hráč uvedený na B listině talentů ÚKŠS má slevu 30 Kč.
Časový plán:

Ceny:

sobota 9. 6. 2018
presence
zahájení
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
neděle 10. 6. 2018
5. kolo
6. kolo
7. kolo
vyhlášení výsledků

od 8:25 do 9:40 hodin
od 9:50 do 10:00 hodin
10:10
12:35
15:00
17:25
8:20
10:45
13:10
od 15:35 do 15:50 hodin

plakety, diplomy a věcné ceny.

Podmínka účasti: Účastníci, přivezte s sebou na každého lichého hráče jednu
kompletní šachovou turnajovou soupravu a funkční digitální šachové hodiny.
Občerstvení:

U hlavního hracího sálu bude fungovat po celou dobu turnaje.

Přihlášky:
Zasílejte na adresu nebo e-mail ředitele přeboru. V přihlášce
uveďte příjmení, jméno, datum narození, oddíl a kategorii. Hráči přihlášení po 7.
6. 2018 budou do turnaje přijati pouze za zvýšené startovné a do vyčerpání
kapacity hracích místností.
Ubytování:
Pro účastníky zabezpečíme možnost přespání ze soboty na
neděli v místnostech SVČ Domeček Chomutov v ceně 60 Kč za osobu a noc.
V případě ubytování si vezměte spacák a podložku (karimatku). Požadavky na
ubytování nahlaste s přihláškou.
Ubytování je možné také v ubytovně Delta za cenu 235 Kč za
osobu a noc. Objednávku na ubytování v ubytovně Delta zasílejte přímo do
ubytovny. Kontakty na www.ubytovnadelta.cz.
Spojení:
Presence a zahájení turnaje navazují na příjezdy vlaků od
Děčína a Štětí v 9:15 do vlakové stanice Chomutov-město a od Klášterce nad Ohří
v 9:24 na hlavní vlakové nádraží ČD Chomutov. Na vyhlášení výsledků a ukončení
turnaje navazují odjezdy vlaků směr Děčín a Štětí v 16:12 z vlakové stanice
Chomutov-město a směr Klášterec nad Ohří v 16:33 z vlakového nádraží
Chomutov.
Ostatní informace: Výsledky turnaje budou započítány na LOK ČR.
Těšíme se na vaši účast

Jiří Kalužný
ředitel přeboru

