Dům dětí a mládeže Postoloprty ve spolupráci se Šachovým klubem Louny
pořádá

z pověření Komise mládeže Ústeckého krajského šachového svazu

Krajské kolo přeboru škol v šachu
Datum:

28. ledna 2020

Místo:

Kulturní dům Zastávka, Poděbradova 1135, Louny

Ředitelka turnaje:

Bc. Petra Slámová, 731610573, ddmpostoloprty@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

Radek Ulrych, 721763071, ulrychr@seznam.cz

Účast:

Čtyřčlenná družstva škol, která si vybojovala postup z okresních kol. Za družstvo školy
mohou nastoupit i žáci nebo žákyně z nižší kategorie. Za družstvo školy může
nastoupit pouze její žák nebo žákyně. Hostování není povoleno. Na soupisce mohou
být uvedeni čtyři hráči plus dva náhradníci. Při sestavování soupisek musí být každý
hráč na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO v ČR nebylo o více než 300 bodů
nižší, než má kterýkoliv hráč na soupisce pod ním, a aby nebylo o více než 300 bodů
vyšší, než má kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. Pořadatel má k dispozici
v každé kategorii dvě divoké karty.

Kategorie:

Žáci 1.-5. tříd.
Žáci a studenti 6.-9. tříd a příslušných ročníků gymnázií.
Studenti a žáci středních škol – řádného denního studia.

Hrací systém:

Hraje se podle platných „Pravidel šachu FIDE“ s tou úpravou, že nepřípustný tah se
trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou
teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii. Při účasti do osmi
družstev, každé družstvo s každým ve své kategorii. Při účasti 9. družstev a více
švýcarským systémem na 7 kol.

Hodnocení:

Švýcarský systém: 1. partiové body, 2. střední Buchholz, 3. Buchholz, 4. zápasové
body (3-1-0), 5. lepší výsledek na první šachovnici, druhé atd., 6. los.
Každý s každým: 1. partiové body, 2. zápasové body (3-1-0), 3. Sonneborn Berger, 4.
vzájemný zápas, 5. lepší výsledek na 1. šachovnici, druhé atd., 6. los.

Hrací tempo:

2 x 20 minut bez zápisu. Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 15 minut.

Materiál:

Každé družstvo přiveze 2 šachové soupravy a 2 hodiny. Pořadatel může zapůjčit
šachový materiál za poplatek 100,- Kč (max. 20 šachových souprav).

Prezentace:

Do 9:30 hod.

Zahájení:

V 9:40 hod

Ukončení:

Ve 15:30 – 16:30 hod.

Ceny:

Poháry pro vítězná družstva, medaile a diplomy pro 1. – 3. místo ve všech kategoriích.
Odměny pro nejlepší jednotlivce na šachovnicích.

Postupy:

Do republikového kola postupují v každé kategorii 2 družstva.

Přihlášky:

Na adresu ulrychr@seznam.cz do 15. ledna 2020 společně se soupiskou. Soupisku
lze měnit do zahájení turnaje. Účast družstev prosíme potvrdit do 8. ledna 2020.

Startovné:

300,- Kč za každé družstvo.

Různé:

Všechna družstva startují na vlastní náklady. Občerstvení není zajištěno.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Ladislav Jarina
předseda ŠK Louny

Bc. Petra Slámová
ředitelka DDM Postoloprty

