si Vás dovoluje pozvat k účasti na 19. ročníku turnaje jednotlivců mládeže v rapid šachu
„Litoměřický pohár“ zařazeného do XVIII. ročníku seriálu Grand Prix jednotlivců mládeže ÚKŠS
1. Místo konání:

Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7, Litoměřice

2. Datum konání:

sobota, 8. února 2020

3. Ředitel turnaje:

Ing. František Chaloupka, Klánovická 591/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín,
tel. 777 214 139, e-mail: frg@email.cz

4. Hlavní rozhodčí turnaje: Ing. Josef Lácha, rozhodčí IA, Litoměřice
5. Kategorie:

- mladší žáci: narozeni v r. 2009 a mladší
- starší žáci: narozeni v r. 2005 a mladší
- dorostenci: narozeni v r. 2001 a mladší

6. Účastníci:

Startovat mohou registrovaní i neregistrovaní jednotlivci, každá kategorie hraje
samostatný OPEN turnaj.

7. Systém hry:

7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí a)
vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE), b) Buchholz
krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, c) Buchholz, d)
Sonnenborn-Berger, e) vícekrát černé, f) los.

8. Tempo hry:

2 x 20 min. + 5 vt. na tah, bez zápisu, podle pravidel FIDE pro rapid šach. Hraje se
s digitálními hodinami. Čekací doba 15 minut od stanoveného začátku partie

9. Vklad:

a) 80 Kč na hráče přihlášeného do 4. února 2020
b) 120 Kč na hráče přihlášeného po 4. únoru 2020
Všichni jednotlivci startují na vlastní náklady.

10. Ceny:

1. místo pohár, 1.-3. místo medaile, 1.-5. místo diplomy, a dále drobné věcné ceny
minimálně pro prvních deset hráčů v každé kategorii. Nárok na ceny mají pouze
hráči/hráčky, kteří se zúčastní vyhlášení výsledků turnaje.

11. Zápočet výsledků: Výsledky se započítávají na LOK – rapid.
12. GDPR:

Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let jeho zákonný
zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet výsledků
turnaje na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho
fotografií, jejich uchováním a prezentací pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.

13. Podmínka účasti: a) Zaslat přihlášku do turnaje na adresu frg@email.cz (jméno, datum narození,
ELO a oddíl) nejpozději do úterý, 4. února 2020 včetně. Rozhodující je datum
příjmu přihlášky! Později přihlášení hráči nemusí být do turnaje zařazeni.
b) Na každého lichého hráče jedna kompletní šachová souprava a funkční
digitální šachové hodiny. Za zapůjčenou šachovou soupravu – nutné nahlásit při
přihlášce – bude požadováno zaplacení zápůjčky ve výši 100 Kč.
c) Včasná prezentace. Účastníci, kteří přijedou pozdějším vlakovým spojem
nebo se nedostaví včas k prezentaci, nebudou zařazeni do turnaje.
14. Časový plán:

Prezentace: 8.00 - 9.00 hod.
Zahájení: v 9.10 hod.
1. kolo – 7. kolo: 9.20 – 16.10 hod.
Vyhlášení výsledků turnaje: 16.25 – 16.45 hod.
Zakončení v 16.45 hod.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového plánu.

Organizační pokyny: Doprava vlakem, autobusem nebo autem. Pro pohodlí v Centrální školní jídelně
jsou vhodné přezůvky.
Občerstvení: K dispozici bude pro účastníky čaj, lze si objednat oběd. Cena oběda bude do 80 Kč, obědy
se platí při prezentaci, objednávku na počet obědů je nutné zaslat nejpozději do 4. února 2020.

Srdečně Vás zveme k účasti na turnaji a těšíme se na vás v Litoměřicích ☺.
V Litoměřicích, dne 18.12.2020

Příjezdy vlaků:

-

Odjezdy vlaků:

-

Za organizátory: František Chaloupka

z Klášterce n.O. (5.42), Chomutova (6.05), Mostu (6.29) přes Lovosice (7.30) do
Litoměřic, horní n. (7.42)
z Chomutova (6.33), Mostu (6.53). Teplic (7.34), Děčína (7.28), Ústí západ
(8.03) do Litoměřice-město (8.30)
z Postoloprt (6.31), Loun (7.04) do Litoměřic hor.n. (8.12).
ze Štětí (8.27) do Litoměřice-Město (8.44)
z Litoměřic horní n. (17.13) směr Lovosice (17.24), dále Most, Louny,
Postoloprty
z Litoměřic-město (17.26) směr Ústí západ (17.51), dále Děčín, Teplice, Most,
Chomutov
z Litoměřic-město (17.12) směr Štětí (17.29)

Odjezdy a příjezdy si raději překontrolujte! Můžete najít lepší spojení ☺

