ŠK Teplice, spolek
pořádá
z pověření Komise mládeže Ústeckého krajského šachového svazu

Krajský přebor družstev mladších žáků 2018/2019
Datum:
Místo:

27. duben 2019
Kulturní dům Srbice
Srbice 88, 415 01 Teplice
(vedle Hospody u Babky, naproti OC Olympia - Hypernova
Teplice

Řídící orgán:

Komise mládeže ÚKŠS

Ředitel přeboru
a hlavní rozhodčí:

Mgr. Pavol Kufel, tel. 607 847 088, pavol.kufel@seznam.cz

Organizační pracovník:
Mgr. Lenka Stránská, tel 603 117 186, knihajt@seznam.cz
(přijímání a potvrzování přihlášek)
Účast:

všechna přihlášená družstva z oddílů ÚKŠS za splnění podmínek
Rozpisu KPDMŽ pro sezónu 2018/2019, dle kterého bude soutěž
odehrána (viz www.ukss.cz)

Hrací systém:

viz rozpis soutěže
Počet kol dle počtu účastníků
• do 6 družstev: každý s každým (maximálně 5 kol)
• 7 – 8 družstev: každý s každým
• 9 a více družstev: švýcarský systém na 5 kol

Hodnocení: Pokud bude soutěž hrána systémem každý s každým, je hodnocení dáno
Soutěžním řádem:
a) počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu)
b) počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre])
c) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání
d) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná
e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně
dalšímu družstvu v pořadí
f) los
Pokud bude soutěž hrána švýcarským systémem, o pořadí rozhoduje:
a) počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu)
b) Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint)
c) počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre])
d) střední Buchholz z partiových bodů
e) Buchholz z partiových bodů
f) lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, 2. šachovnici, 3. šachovnici,
4. šachovnici, 5. šachovnici
g) los

Hrací tempo a pravidla:

Složení družstva a
soupisky:

2 x 25 minut + 10 sekund na tah do 6 družstev a při 9 a více
družstvech.
2 x 20 minut + 5 sekund na tah při 7 – 8 družstvech. Čekací
doba se stanovuje na 15 minut od stanoveného začátku utkání.
Hraje se podle platných pravidel šachu FIDE dle přílohy
pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Soutěž bude
započtena na rapid LOK.
Jsou dány Rozpisem KPDMŽ 2018/2019 (k dispozici na stránkách
www.ukss.cz). Povolení k hostování od mateřského oddílu je
povinnost předložit současně se soupiskou.

Materiál:

Každé družstvo přiveze s sebou 3 kompletní šachové turnajové
soupravy a 3 funkční elektronické digitální šachové hodiny.

Časový plán:

Podle počtu účastníků
1) Při počtu družstev do 6 nebo 9 a více
Prezence
od 8:45 do 9:30
Zahájení
9:35 – 9:40
1. kolo
9:40 – 11:00
2. kolo
11:00 – 12:20
oběd
12:00 – 13:00
3. kolo
13:00 – 14:20
4. kolo
14:20 – 15:40
5. kolo
15:40 – 17:00
Vyhlášení výsledků 17:15 – 17:30
2) Při počtu družstev 7 nebo 8
Prezence
od 8:45 do 9:30
Zahájení
9:35 – 9:40
1. kolo
9:40 – 10:40
2. kolo
10:40 – 11:40
3. kolo
11:40 – 12:40
oběd
12:00 – 13:00
4. kolo
13:00 – 14:00
5. kolo
14:00 – 15:00
6. kolo
15:00 – 16:00
7. kolo
16:00 – 17:00
Vyhlášení výsledků 17:15 – 17:30
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového plánu podle podmínek
průběhu turnaje.

Ceny: Poháry a medaile pro 1. – 3. místo, diplomy pro všechna družstva. Odměny pro
nejmladší účastníky.
Postupy:

Vítěz krajského přeboru a druhé družstvo v pořadí postupují na
Mistrovství České republiky družstev mladších žáků 2019, případní
náhradníci jsou stanoveni rozpisem soutěže.

Obědy:

Přihlášky:

Zájemci si mohou prostřednictvím pořadatelů objednat oběd v ceně
75 Kč (řízek s bramborem), objednávky nejpozději dne 19. 4. 2019.
Na mailovou adresu knihajt@seznam.cz do 19. dubna 2019 včetně se
soupiskou (požadavky na soupisku viz příloha) a s počtem objednaných obědů.
Družstva přihlášená po termínu budou přijata do turnaje dle rozhodnutí ředitele
turnaje.

Startovné:

400 Kč za každé družstvo přihlášené v termínu
500 Kč za družstvo přihlášené později

Různé:

Všechna družstva startují na vlastní náklady. Občerstvení vedle hracího
sálu (nápoje + oplatky).
V blízkosti Kulturního domu Srbice je dětské hřiště.
Přihlášením na akci bere každý účastník na vědomí, že daná osobní data
budou využita 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 Teplice,
které je v souladu s jeho posláním.

Doprava:

- vlakem do železniční stanice Teplice v Čechách (hlavní nádraží) a
dále autobusem č. 112 ze zastávky Hlavní nádraží na zastávku
Hypernova (autobus jezdí zdarma) nebo č. 121 (platí se jízdné, hotově u
řidiče)
- autobusy příměstské dopravy a integrovaného systému Ústeckého kraje –
zastávka Teplice, Olympia (jízdní řády, aktuální v době konání turnaje
najdete na www.idos.cz)
- parkování automobilů je možné v okolí hracího sálu

V Teplicích, 7. 1. 2019
Za pořadatele z ŠK Teplice, spolek

Mgr. Pavol Kufel
ředitel turnaje

