Šachový klub Magic Žatec, z.s.
pořádá
z pověření Komise mládeže Ústeckého krajského šachového svazu
Krajský přebor družstev mladších žáků 2019/2020

Datum: 18. duben 2020
Místo: DDM Žatec
Obránců míru 638, 438 01 Žatec
Řídící orgán: Komise mládeže ÚKŠS
Ředitel přeboru
a hlavní rozhodčí: Ing. Petr Horák, tel. 702200125, horak.zatec@seznam.cz
Organizační pracovník: Ing. Petr Horák
(přijímání a potvrzování přihlášek)
Účast: všechna přihlášená družstva z oddílů ÚKŠS za splnění podmínek
Rozpisu KPDMŽ pro sezónu 2019/2020, 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: dvě 3 – 4 členné skupiny, první dvě družstva postupují do finále A, družstva na
dalších místech hrají B (se zápočtem vzájemného utkání ze základní skupiny, celkem maximálně
5 kol). Nasazení dle průměrného ELO základní šestice, los ze tří výkonnostních košů, s ohledem,
aby A a B družstvo téhož oddílu bylo v různých skupinách.
• 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) Buchholz ze skóre krácený o výsledek družstva s nejnižším skóre
e) Buchholz z partiových bodů
f) los
Hrací tempo a pravidla: 2 x 25 minut + 10 sekund na tah.
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.
Složení družstva a soupisky: Jsou dány Rozpisem KPDMŽ 2019/2020 (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:
Prezence od 8:45 do 9:30
Zahájení 9:35 – 9:40
1. kolo 9:40 – 10:40
2. kolo 10:45 – 11:45
oběd 11:45 – 13:15
3. kolo 13:15 – 14:15
4. kolo 14:20 – 15:20
5. kolo 15:25 – 16:25
Vyhlášení výsledků 16:30 – 17:00
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 2020, případní
náhradníci jsou stanoveni rozpisem soutěže.

Obědy: možno v okolí
•

Chrám chmele a piva - Restaurace U Orloje

•

El Toro steak house

•

Restaurace Apollo

•

Asia Bistro Zvon

•

123 pizza

Přihlášky: Na mailovou adresu horak.zatec@seznam.cz do 11. dubna 2020 včetně se soupiskou
(požadavky na soupisku viz příloha).
Družstva přihlášená po termínu budou přijata do turnaje dle rozhodnutí ředitele
turnaje.
Vklad: 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).
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 Magic Žatec,
které je v souladu s jeho posláním.
Doprava: - vlakem do železniční stanice Žatec (hlavní nádraží) a
dále autobusem č. 1 Žatec – žel. st. (8:45 hod.) na zastávku Žatec – aut. nádr. (8:57 hod.)
pěšky z hlavního vlakového nádraží je to 1,5 km, z autobusového nádraží 200 m.
- parkování automobilů je možné v okolí hracího sálu.
V Žatci, 29. 1. 2020
Za pořadatele z ŠK Magic Žatec, z. s.
Ing. Petr Horák
ředitel turnaje

