Krajský přebor mládeže a juniorů ÚKŠS v rapid šachu
2020
Řídící orgán:

komise mládeže ÚKŠS

Pořadatel:

z pověření KM ÚKŠS SVČ Domeček Chomutov a TJ Sokol
Údlice

Termín:

sobota 18. 7. 2020

Místo konání:

SVČ Domeček Chomutov, Jiráskova 4140

Ředitel přeboru: Jiří Kalužný, telefon 602465721,
e-mail: jiri.kaluzny@seznam.cz
Hlavní rozhodčí:

Josef Srp

Účastníci:
hráči a hráčky s platnou registrací u ŠSČR z oddílů
Ústeckého krajského šachového svazu splňující věkový limit.
Kategorie:

H8, D8 – 1. 1. 2012 a mladší
H10, D10 – 1. 1. 2010 a mladší
H12, D12 - 1. 1. 2008 a mladší
H14, D14 – 1. 1. 2006 a mladší
H16, D16 – 1. 1. 2004 a mladší
H18, D18 – 1. 1. 2002 a mladší
H20, D20 – 1. 1. 2000 a mladší

Systém hry:
Jednotlivé věkové kategorie dívek a chlapců budou hrát
společný turnaj na 7 kol švýcarským systémem. Kategorie H8 a D8 budou hrát
společný turnaj s kategoriemi H10 a D10. Kategorie H16 a D16 budou hrát
společný turnaj s kategoriemi H18, D18, H20 a D20. Vyhodnocení každé
kategorie do 14 let bude provedeno samostatně tak, že hráči nižších kategorií
nebudou vyhodnoceni v kategoriích vyšších. Vyhodnocení kategorií od 16 let bude
provedeno tak, že hráči nižších kategorií budou vyhodnoceni i v kategoriích
vyšších. 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) Sonneborn-Berger, e)
vícekrát černé, f) los.

Tempo hry:
2 x 2O minut + 5 vteřin na tah bez zápisu, podle pravidel
FIDE pro rapid šach a přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach.
Čekací doba je stanovena na 15 minut.
Vklad:
80 Kč za hráče přihlášeného do 16. 7. 2020. 160 Kč za hráče
přihlášeného po 16. 7. 2020. Slevu 80 Kč z vkladu mají hráči z krajské A listiny
talentů, slevu 40 Kč z vkladu mají hráči z krajské B listiny talentů.
Postupy:
Z krajského přeboru lze postoupit do mistrovství ČR v rapid
šachu 2020 podle pravidel KM ŠSČR v kategoriích D10, H10, D12, H12, D14 a
H14. Při určování postupujících se na hráče a hráčky v kategoriích D8 a H8 hledí
jako na hráče a hráčky kategorií D10 a H10.
Přímý postup:
Do mistrovství ČR v rapid šachu 2020 má přímý postup
v kategorii H10 Vojtěch Gorej (SK Děčín). V případě účasti na krajském přeboru
neztrácí přímo postupující právo postupu, a v případě jeho umístění na
postupovém místě přechází právo postupu na dalšího hráče v pořadí.
Časový plán:

presence
zahájení
1. až 7. kolo
vyhlášení výsledků

od
od
od
od

8:30 do 9:50 hodin
10:00 do 10:10 hodin
10:20 do 17:10 hodin
17:20 do 17:35 hodin

Ceny:

Poháry, medaile, diplomy a věcné ceny.

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

Všichni startují na vlastní náklady.

Občerstvení:
Během turnaje v SVČ Domeček nebude fungovat občerstvení.
Možnost zakoupit občerstvení v blízké prodejně potravin JIP (do 13:00) a
v blízkém baru Domino (od 13:00).
Přihlášky:
Budou přijímány do vyčerpání kapacit hracích místností.
Předem nepřihlášení hráči nemusí být do turnaje přijati. Přihlášky posílejte na
email jiri.kaluzny@seznam.cz. V přihlášce uveďte příjmení, jméno, ročník
narození, oddíl a kategorii.
GDPR:
Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let
zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro

zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s
pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a
jejich sponzorů.
Spojení:
Presentace a zahájení turnaje navazuje na příjezdy vlaků od
Ústí nad Labem v 9:23, od Klášterce nad Ohří v 9:28. Na vyhlášení výsledků a
ukončení turnaje navazují odjezdy vlaků směr Ústí nad Labem v 18:10, směr
Klášterec nad Ohří v 18:30.
Ostatní informace: Turnaj bude započítán na rapid LOK.
Do objektu SVČ Domeček budou vpuštěni pouze hráči a jejich doprovod (trenéři,
vedoucí výpravy). Hráči a jejich doprovod (trenéři, vedoucí výpravy) musí mít s
sebou roušku a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění. Formulář čestného prohlášení je ke stažení na webu
ÚKŠS na stránce tohoto turnaje (https://www.ukss.cz/node/4459).
Bez roušky a čestného prohlášení nebude do objektu SVČ Domeček nikdo
vpuštěn.

Těšíme se na vaši účast
Jiří Kalužný
ředitel přeboru

