Šachový klub Teplice
si Vás dovoluje srdečně pozvat na 13. ročník šachového turnaje
žáků a dorostenců v rapid šachu.
Turnaj je zařazen do 14. ročníku seriálu
Grand Prix jednotlivců mládeže Ústeckého kraje
a bude hrán jako vzpomínka nedožitých 74. narozenin Ing. Jindřicha Trapla

Termín:

sobota 9. 4. 2016

Místo konání:

školní jídelna, Čsl. Dobrovolců 2865, TEPLICE
(vedle budovy teplického gymnázia)

Ředitel turnaje:

Ing. Vladimír Hadraba, v.hadraba@volny.cz, tel. 603 244 008

Rozhodčí:

Ing. Vladimír Hadraba - ÚR, Zdeněk Okrouhlík – rozhodčí 1.třídy

Účastníci:

děvčata a chlapci – registrovaní i neregistrovaní

Kategorie:

dorostenci – 1. 1. 1997 a mladší
starší žáci - 1. 1. 2001 a mladší
mladší žáci – 1. 1. 2005 a mladší

Systém hry:

7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů rozhoduje o
pořadí střední buchholz, buchholz, progres, počet výher, vzájemný
zápas, los.

Tempo hry:

2 x 20 minut + 5 vteřin na tah bez zápisu, podle pravidel FIDE s
upřesněními dle „Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový
šach“. Čekací doba dle čl. 6.7 pravidel je 15 minut.

Náklady:

každý hráč startuje na vlastní náklady

Vklad:

80,- Kč za hráče jmenovitě přihlášeného s požadavkem na oběd
do 5. 4. 2016 nebo bez požadavku na oběd do 7. 4. 2013 15:00
hodin. Platí okamžik doručení přihlášky řediteli.
Bez startovného budou přijati hráči z krajské listiny talentů „A“,
40 Kč zaplatí hráči z listiny „B“ a listiny juniorů – v obou případech
pokud se přihlásí včas dle výše uvedeného.
Hráči, kteří se přihlásí později, než je výše uvedeno, nemusí být
do turnaje přijati. V případě, že budou, zaplatí 150,- Kč beze slev.

Časový plán:

presence
od 8:30 do 9:45 hodin
zahájení
10:00 hodin
1. až 7. kolo
od 10:10 do 17:20 hodin, po 3. kole oběd
(přesný časový program bude průběžně vyhlašován)
vyhlášení výsledků od 17:30 do 18:00 hodin

Ceny:

v každé kategorii pohár pro vítěze, medaile pro první tři, diplomy
nejméně za 1. - 5. místo a věcné ceny nejméně 10 nejlepším. Nárok na
ceny mají pouze účastníci, kteří se zúčastní vyhlášení výsledků
turnaje.

Podmínka účasti:

Účastníci ze šachových oddílů a kroužků přivezou s sebou na jednu
dvojici jednu kompletní šachovou turnajovou soupravu a funkční
digitální šachové hodiny. Přezůvky nejsou potřebné.

Stravování:

Na základě Vaší přihlášky zajistíme oběd přímo v místě konání
v cenové relaci hlavní jídlo 60 Kč (kuřecí řízek s bramborem). K
dispozici bude po celou dobu turnaje pití (voda se šťávou apod.).

Přihlášky:

Budou přijímány do vyčerpání kapacity hrací místnosti, která je
přibližně 130 účastníků.
V přihlášce uveďte příjmení, jméno, datum narození, ELO na
rapidové listině nebo VT a oddíl, dále požadavek na zajištění oběda.
Přihlášky posílejte nejlépe na e-mail v.hadraba@volny.cz. Budou potvrzovány.
Můžete posílat i písemné přihlášky na adresu ředitele turnaje: Ing.
Vladimír Hadraba, Potěminova 15/2243, 415 01 Teplice.

Ostatní informace: Od nádraží ČD doporučuji jít pěšky, je to cca 20 minut (nejprve
šikmo do ulice 28. října, přes Benešovo náměstí ulicí U Radnice na náměstí
Svobody, dále pak Dlouhou ulicí na Zámecké náměstí, zde za hotelem
Prince de Ligne doprava).
Doporučená spojení: Presence a zahájení turnaje navazuje na příjezdy vlaků od
Ústí nad Labem v 9:20 hod. (odj. Děčín 8:30, Povrly 8:44, Ústí n. L. 8:58, zde
přípoj od Štětí, odj. Hněvice 7:35 hod.), z Chebu a Chomutova v 8:50 hod.
(rychlík Krušnohor odj. Cheb 6:25, Klášterec n. O. 7:50, Chomutov 8:05, Most 8:24
hod.) a Litvínova v 8:40 (odj. 8:12), na které při rozumné délce zpoždění

počkáme. Na vyhlášení výsledků a ukončení turnaje navazují odjezdy vlaků
směr Ústí n. L. v 18:35 nebo 18:51 hod. (nespoléhat na 17:35), směr Chomutov
až Cheb v 19:03 hodin (rychlík Krušnohor) a směr Litvínov v 19:11 hodin.
Prosba pořadatele: prosíme o odpovědné přihlašování a žádáme o dodržení termínů,
hlavně u obědů, neboť v předstihu musíme oznámit jejich počet. Dílčí
drobné změny (náhlé onemocnění apod.) budeme samozřejmě tolerovat,
alespoň přibližný počet účastníků byste však již měli 5. 4. vědět.
Zápočet: turnaj bude započten do rapidové LOK ČR.

Těšíme se na vaši účast.

V Teplicích, 3. 2. 2016

Za pořadatele:
Ing. Vladimír Hadraba
ředitel turnaje

