VELKÁ CENA MOSTU
v rapid šachu čtyřčlenných družstev 2020
VIII. ročník šachového turnaje - Memoriál Antonína Rakušana
První turnaj seriálu podzimních Velkých cen Ústeckého kraje 2020
Pořadatel:

Šachový klub Most
Termín:

Sobota 17. října 2020. Presence 9.00 – 9.30 hodin.

Hrací místnost:

4. ZŠ V. Talicha 1855, Most – jídelna (300m od nádraží viz mapa).

Složení družstev:

Čtyřčlenná nar. 2005 a ml. žáků z jednoho oddílu s max. jedním náhradníkem
na soupisce. Hostování není povoleno. Turnaje se mohou zúčastnit chlapci i
děvčata – registrovaní i neregistrovaní. V kombinovaných družstvech tzv.
KOMBI mohou nastoupit hráči, jejichž oddíl se turnaje neúčastní, nebo
pokud se oddíl turnaje účastní, musí to být hráč, nebo hráči, s nejnižším
národním rapid ELO ze zúčastněných oddílových spoluhráčů v turnaji.
Pořadí hráčů na soupisce kombinovaného družstva bude podle národního
rapid ELO. Účastnit se mohou družstva z celé ČR i ze zahraničí. Vše dle
propozic seriálu VC pro rok 2020 na stránkách www.ukss.cz

Systém hry:

7 kol švýcarským systémem tempem 2 x 20 minut + 5 sekund na tah (nutné
digitální hodiny) bez zápisu dle pravidel pro RAPID šach. O pořadí
rozhoduje: 1. Součet bodů na šachovnicích (olympijský systém), 2. Střední
B-H, 3. B-H, 4. Zápasové body (3-1-0), 5. Los. V případě pozdního příchodu
k partii je čekací doba 15 minut. Družstvo s volným losem získává 2
partiové body. Turnaj bude započítán na rapid LOK ČR a bude se hrát podle
přílohy pravidel ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Kombinovaná družstva
KOMBI startují v seriálu mimo pořadí.

Ředitel turnaje:

Körschner Miroslav, tel. 739 237 029

E-mail : korschner@seznam.cz

Rozhodčí:

Sliva Richard, Škuthan Radek

Přihlášky:

Do 15. října 2020 na e-mailovou adresu korschner@seznam.cz , Vklad 300
Kč za družstvo – úhrada při presentaci. Po termínu přihlášek 400 Kč.

Ceny:

Poháry pro první tři družstva, cena pro nejmladšího účastníka. Družstva do
6. místa obdrží diplom a drobné ceny.

Prohlášení:

Každý přihlášený účastník bere na vědomí, že daná osobní data budou použita pro potřeby organizace v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a zároveň souhlasí s využitím audiovizuálních výstupů z akce
pro potřeby prezentace ŠK Most.
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Program:

9.00 – 9.30 hod. presence
9.40 hod. – zahájení
9.50 hod. – 16.50 hod. 1. - 7. Kolo (bez přestávky)
17.00 hod. – 17. 30 hod. vyhodnocení turnaje

Různé:

a) Každé družstvo přiveze dvě kompletní šachové soupravy včetně
funkčních digitálních hodin.
b) V průběhu turnaje bude fungovat občerstvení (bufet). Přestávka na oběd
ani oběd v místě nebude.
c) Nutné přezůvky!!!
d) Doprava vlakem do Mostu: z Děčína 7. 30 hod., Ústí 7. 58 hod., Teplice 8.
20 hod. v Mostě 9. 05 hod., z Klášterce 7. 49 hod., Chomutov v 8.05 hod.
v Mostě 8. 24 hod., z Loun v 8. 21 hod. v Mostě v 8. 53 hod., Ze Žatce
v 7.38 hod. v Mostě v 8.19 hod. – prosím ještě o kontrolu JŘ ČD.
e) Družstva startují na vlastní náklady.
f) Každé družstvo musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let, který
zodpovídá za družstvo hlavně mimo čas u partie.

V Mostě 07. 09. 2020

Srdečně Vás zve ŠK Most a 4. ZŠ Most

MAPA K 4. ZŠ MOST

Od vlakového nádraží jako další orientační bod „POLICIE“ výšková budova, odtud ke škole cca 200m, použijte zadní vchod.
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