KZK Kadaň a DDM Šuplík Kadaň pořádá
Finále krajského přeboru ÚKŠS mládeže v šachu 2012
Řídící orgán:

komise mládeže ÚKŠS

Pořadatel:

z pověření KM ÚKŠS – ŠK Střelnice Kadaň

Termín:

9.-10.6.2012

Místo konání:

KD Střelnice, Čechova 147, 432 01 Kadaň

Ředitel přeboru:

Petr Kučera,Jungmannova 1172,Kadaň,tel:775939705
e-mail: chess.kucera@centrum.cz

Hlavní rozhodčí:

Helena Grussová

Kategorie:

H10, D10 – 1.1.2003 a mladší
H12, D12 - 1.1.2001 a mladší
H14, D14 – 1.1.1999 a mladší
H16, D16 – 1.1.1997 a mladší

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 následující
podmínky:

Do finále krajského přeboru mládeže postupují hráči podle následujících pravidel:
Do své věkové kategorie postupují, pokud získali v seriálu
GP 2011/2012 minimálně 7 bodů (kategorie H12 a H16) nebo
5 bodů (kategorie H10 a H14). Pokud chce hráč získat body
ve starší kategorii, musí to oznámit před turnajem.
Hráči s divokou kartou, kterou uděluje KM. O divokou kartu
musí být požádáno na KM nejméně 14 dní před konáním
finále KP.
Účastníci MČech 2011 a MČR 2012. Tito hráči se mohou ve
finále KP přihlásit i do vyšší věkové kategorie.

Postupy:

Z krajského přeboru lze postoupit do mistrovství Čech 2012
v šachu v kategoriích H10, H12, H14 a H16. Pravidla pro určení
počtu postupových míst jsou uvedena v proposicích seriálu GP
2011/2012. Pro kategorie D10, D12, D14 a D16 je mistrovství Čech
pořádáno jako otevřený turnaj.

Systém hry:

7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů rozhoduje o
pořadí střední buchholz, buchholz, progres, vzájemný zápas, los.
Jednotlivé věkové kategorie dívek a chlapců budou hrát společný
turnaj.
Vítěz každé kategorie bude vyhlášen krajským přeborníkem
v šachu pro rok 2012. Vyhodnocení bude provedeno pro každou
kategorii zvlášť.

Tempo hry:

40 minut + 30 sekund na tah se zápisem podle pravidel FIDE.
Čekací doba 15 min od začátku každého kola.

Náklady:

každý hráč startuje na vlastní náklady.

Startovné:

70,- Kč za hráče. Hráč uvedený na A i B listině talentů ÚKŠS
má slevu 35,-Kč.

Časový plán:

Sobota
presentace
od 8:20 do 9:50 hodin
zahájení
od 10:05 do 10:15 hodin
1.kolo
10:20
od 11,30 h se bude vydávat oběd
2.kolo
13:00
3.kolo
15:10
4.kolo
17:20
Neděle
5.kolo
08:40
6.kolo
10:50
od 12:00 h se bude vydávat oběd
7.kolo
13:00
vyhlášení výsledků

od 15:10 do 15:30 hodin

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového plánu podle
podmínek průběhu turnaje .

Ceny:

plakety, diplomy a věcné ceny.

Podmínka účasti:

Účastníci přivezte s sebou na jednu dvojici jednu kompletní
šachovou turnajovou soupravu a funkční elektronické digitální
šachové hodiny.

Občerstvení:

U hlavního hracího sálu bude fungovat po celou dobu turnaje.
Zájemci si mohou objednat oběd v ceně 60-70 Kč. Obědy je
možné objednávat do středy 6. 6. 2012

Přihlášky:

Zasílejte do 6. 6. 2012 na adresu nebo e-mail ředitele přeboru.
V přihlášce uveďte příjmení, jméno, datum narození, ELO/VT,
oddíl a kategorii.
Kde budete chtít být ubytovaní, napište to do přihlášky!

Ubytování:

Možnost ubytování v SOU AMOS, Fibichova, 1129 Kadaň
(2–3 lůžkové pokoje , 176, -Kč /osobu)
nebo DDM Šuplík Kadaň(v tělocvičně, 50,- kč/osobu)

Spojení:

Odjezd vlaku ze Štětí 5:50 přestup Roudnice, Ústí nad 6:48
Teplice 7:06, Most 7:33, Chomutov 7:55, Klášterec nad Ohří 7:43
Přestup Kadaň Prunéřov do Kadaně město 8:07

Ostatní informace: Výsledky turnaje budou zaslány na zápočet ELO ČR.

V Kadani 24. 1. 2012

Petr Kučera
ředitel přeboru

