Vás srdečně zve na XIV. ročník šachového turnaje mládeže
„O pohár města Štětí“
Turnaj je zařazen do XVII. ročníku seriálu Grand Prix jednotlivců mládeže ÚKŠS
Termín :

sobota 26.1.2019

Místo konání:

jídelna 3.ZŠ, ul. Ostrovní 300, Štětí

Účastníci :
Kategorie :

děvčata a chlapci – registrovaní i neregistrovaní
dorostenci - 1.1.2000 a mladší
starší žáci - 1.1.2004 a mladší
mladší žáci - 1.1.2008 a mladší

Systém hry : 7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů rozhoduje střední
buchholz, buchholz, progres, počet výher, vzájemný zápas, los
Tempo hry:

2 x 20min + 5s na tah bez zápisu, podle pravidel FIDE pro rapid šach Přílohy
pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach, čekací doba 15 minut
Čekací doba se stanovuje na 15 minut od stanoveného začátku utkání.

Zápočet:

Turnaj bude započítán na rapid LOK.

Vklad :

80,- Kč na hráče, hráči uvedení na A listině mají slevu 80,- Kč
a hráči uvedení na B listině a junioři mají slevu 40-Kč .

Ceny :

poháry, diplomy a věcné ceny

Podmínka účasti : Účastníci z šachových oddílů a kroužků přivezte s sebou na jednu dvojici
jednu kompletní šachovou turnajovou soupravu a funkční digitální šachové
hodiny. Všichni startují na vlastní náklady.

Časový plán : prezence
do 9.20 hodin
zahájení
od 9.25 do 9.35 hodin
1. až 7. kolo
9.35 do 16.30 hodin
vyhlášení výsledků turnaje
16.45 do 17.00 hodin
pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny časového plánu

Přihlášky :

Budou přijímány do vyčerpání kapacity hracího sálu.
Přihlášky zasílejte na e-mail durdisovam@seznam.cz . Můžete posílat i
písemné přihlášky na adresu ředitelky turnaje :
Monika Durdisová, Školní 543, 411 08 Štětí.
V přihlášce uveďte příjmení, jméno, datum narození a oddíl.
Přihlášky s obědem zasílejte do 23.1.2019.
Přihlášky bez požadavku na oběd posílejte do 25.1.2018

Občerstvení : Můžete si objednat oběd – cena 70 Kč (rýže a pikantní masové nudličky)
Dále bude k dispozici drobné občerstvení formou kantýny po celý turnaj.

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.

Ostatní informace: Z nádraží Štětí i nádraží Hněvice je to asi 25 min pěšky k 3.ZŠ .
Z Hněvic přejdete po mostě a přes autobusové nádraží a půjdete po chodníku na nábřeží,
(který lemuje hlavní silnici směr Mělník) stále rovně až k Penny marketu, vedle něj je 3.ZŠ.
Ti co půjdou z nádraží Štětí, půjdou ulicí Horova, kolem malého parku do středu města, přes
pěší zónu a Nové náměstí k štětskému kinu a za ním se nachází 3. ZŠ.
Vlakové spojení z Klášterce n.O. v 6:16 hod z Chomutova v 6.40 hod , z Teplic v 7.34hod, z
Mostu v 7:01 hod, z Ústí nad Labem západ v 8.03 hod, z Děčína hl. nádr. 7.30hod, z Povrlů
7.44 hod z Litoměřic v 8.30 hod. - všechny přijedou na nádraží Štětí.
Na vyhlášení výsledků a ukončení turnaje navazují vlaky do Ústí n.L,Teplic, Mostu, Chomutova,
Klášterce ,Povrlů a Děčína v 17.36 odjezd z nádraží Hněvice.
Spoje si ještě zkontrolujte.

Těšíme se na Vaši účast
Durdisová Monika
ředitelka turnaj

