Šachový klub Most

Vás srdečně zve na šachový turnaj mládeže, který je zařazen do XVI. ročníku seriálu
Grand Prix jednotlivců mládeže ÚKŠS

MOSTECKÝ RAPID 2018
2. ročník turnaje

MOST - Hotel Cascade, Radniční 3, 434 01 Most
Termín:

10. 2. 2018

Pořadatel:

Šachový klub Most z. s.

Místo konání:

Hotel Cascade, Radniční 3, 434 01 Most, http://www.hotel-cascade.cz/

Ředitel:

Miroslav Körschner, K. J. Erbena 558/220, 434 01 Most, korschner@seznam.cz
tel. 739 237 029

Rozhodčí:

Hlavní: Mach Michal.

Účastníci:

Děvčata a chlapci – registrovaní i neregistrovaní.

Kategorie:

Mladší žáci – 1. 1. 2007 a mladší.
Starší žáci – 1. 1. 2003 a mladší.
Dorostenci – 1. 1. 1999 a mladší.

Systém:

Švýcarským systémem na 7 kol dle pravidel FIDE, soutěžního řádu ŠSČR, s upřesněním
dle přílohy „Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach“ Losování bude prováděno
programem Swiss-Manager. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí střední
buchholz, buchholz, progres, počet výher, vzájemný zápas, los.

Hrací tempo:

2 x 20 minut + 5 sekund na tah bez zápisu. Turnaj bude započítán na LOK ČR v rapid
šachu. Čekací doba je 15 minut.

Náklady:

Každý hráč startuje na vlastní náklady.

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

Poháry pro vítěze, medaile pro první tři, diplomy pro prvních pět a věcné ceny pro
prvních deset v kategorii. Nárok na ceny mají pouze hráči a hráčky, kteří se zúčastní
vyhlášení výsledků turnaje.

Vklad:

80,- Kč za hráče přihlášeného do 8. 2. 2018, po termínu 160,- Kč. Hráč uvedený na „A“
listině talentů ÚKŠS má slevu 80 Kč. Hráč uvedený na juniorské a „B“ listině talentů
ÚKŠS má slevu 40 Kč.

Přihlášky:

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 8. 2. 2018 na adresu: korschner@seznam.cz V
přihlášce uveďte příjmení, jméno, ročník narození, oddíl a kategorii. Předem nepřihlášení
hráči nemusí být do turnaje přijati.

Doprava:

Do Mostu je ideální dostupnost veřejnými hromadnými prostředky (vlak, autobus) ze
všech směrů. Příjezdy vlaků do 9. hodin z každého směru, ukončení turnaje navazují
odjezdy vlaků po 18. hodině.

Občerstvení:

Občerstvení bude zajištěno v restauraci hotelu. Možno si objednat oběd dle denní nabídky
hotelu během turnaje.

Různé:

Vedoucí výpravy za své hráče plně zodpovídá po celou dobu konání turnaje.

Časový plán
09:00 – 10:00

presence a slavnostní zahájení

10:10 – 17:10

1. až 7. kolo

17.20 – 17.40

vyhlášení výsledků turnaje

Těšíme se na Vaší účast

Körschner Miroslav
ředitel turnaje

