Krajský přebor družstev mladších žáků ÚKŠS 2020/2021
Řídící orgán:

komise mládeže ÚKŠS

Pořadatel:

z pověření KM ÚKŠS SVČ Domeček Chomutov a TJ Sokol
Údlice

Termín:

sobota 17. 4. 2021

Místo konání:

SVČ Domeček Chomutov, Jiráskova 4140

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

Ján Boledovič

Účastníci:

viz rozpis soutěže.

Systém soutěže: viz rozpis soutěže.
Tempo hry:
2 x 25 minut + 10 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:
400 Kč za družstvo přihlášené do 15. 4. 2021. 600 Kč za
družstvo přihlášené po 15. 4. 2021.
Postupy:

viz rozpis soutěže.

Časový plán:

presence
zahájení
1. až 5. kolo
vyhlášení výsledků

Ceny:

Poháry, medaile, diplomy a věcné ceny.

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

Podmínka účasti: Účastníci přivezte s sebou na každé družstvo tři kompletní
šachové turnajové soupravy a troje funkční digitální šachové hodiny.
Náklady:

Všichni startují na vlastní náklady.

Občerstvení:
Během turnaje v SVČ Domeček bude, nebo nebude fungovat
občerstvení. Možnost zakoupit občerstvení bude, nebo nebude v blízké prodejně
potravin JIP a v blízkém baru Domino.
Přihlášky:
Budou přijímány do vyčerpání kapacit hracích místností.
Družstva nepřihlášená do 15. 4. 2021 nemusí být do turnaje přijata. Přihlášky
posílejte na email jiri.kaluzny@seznam.cz. V přihlášce uveďte název družstva a
zároveň s přihláškou pošlete soupisku. Náležitosti soupisky viz rozpis soutěže.
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:
Presence a zahájení turnaje navazuje na příjezdy vlaků od
Ústí nad Labem v 9:23, od Klášterce nad Ohří v 9:29. 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.
Při potvrzení přihlášky budou přihlášená družstva informována, zda do objektu
SVČ Domeček budou, nebo nebudou vpuštěni pouze hráči a jejich doprovod
(trenéři, vedoucí výpravy), zda přítomní na turnaji musí, nebo nemusí mít s sebou
roušku a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění.

Těšíme se na vaši účast
Jiří Kalužný
ředitel přeboru

