Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady pořádá

6. ročník žákovského šachového turnaje

O KRÁLOVNU A KRÁLE SYMFONIE
hraného jako 2. turnaj základního kola Krajského přeboru mládeže 2018/19 regionu SD – Polabí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín:
sobota 10. listopadu 2018 od 9:15 hod. , konec se předpokládá do 16:00
Místo:
Právo účasti:
Rozhodčí:

DDM Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56
Děvčata a chlapci, registrovaní i neregistrovaní, narození 01.01.2000 a mladší
Pavel Němeček (rozhodčí 3. třídy), Dan Kaplan (rozhodčí 3. třídy)

Řízení turnaje: Pavel Němeček
Věkové kategorie: hraje se ve věkových kategoriích MČR.
Turnaj mladších - H,D10 + H,D12 -ročník 2008 a mladší
Turnaj starších - H,D14 + H,D16 -ročník 2004 a mladší + junioři do r.1999
Prezentace: 8:00 – 8:55 hod.
Systém turnaje:
Švýcarský systém na 7 kol
Hraje se podle Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach , 2 x 20 minut na partii. Pořadatel si
vyhrazuje právo upravit jak systém turnaje, tak tempo hry a popřípadě i jiné věci dle okolností.
Turnaj bude započítán na rapid ELO ČR
Občerstvení: Po dobu turnaje bude otevřen bufet s občerstvením - párky, sušenky, limo, čaj, káva.
Přestávka na oběd není plánovaná.
Startovné:

přihlášení 60,-Kč, nepřihlášení 100,-Kč

Ceny: vítěz a nejlepší hráči v turnajích obdrží medaile a krále či královnu, diplomy. Ceny pro všechny.
Vše jen pro přítomné na vyhlášení výsledků. Zvláštní ceny (nejmladší účastník).
Přihlášky:
celé jméno, datum narození, ELO nebo VT, klub, u registrovaných reg.číslo poslat nejpozději do
7.listopadu 2018 nejlépe e-mailem na adresu: pavel.nemecek@centrum.cz , případně sms na číslo 604 424 666
– p. Němeček
Hráči, kteří nebudou přihlášeni předem, mohou být přijati do turnaje pouze do vyčerpání kapacity hrací
místnosti.
Podmínky účasti: na každého lichého hráče nutno přivést šachovou soupravu + hodiny
PŘEZŮVKY!!! Dobrou náladu.
Každý nezletilý hráč (skupina hráčů) musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v rámci akce „O KRÁLOVNU A KRÁLE SYMFONIE“ budou pořizovány foto
záznamy. Vaší návštěvou souhlasíte s uveřejněním Vaší osoby v rámci fotodokumentace na webových stránkách,
na Facebooku, případně na dalších marketingových materiálech. Máte právo na výmaz, tudíž pokud nebudete
souhlasit s některou z uveřejněných fotografií s Vaší osobou, můžete písemně požádat o její odstranění.
Písemnou žádost s přesným určením fotografie, kterou chcete odstranit, adresujte na
poverenec@ddmpodebrady.cz nebo na adresu DDM Symfonie, Za Nádražím 56, 290 01 Poděbrady.
Děkujeme za pochopení. DDM Symfonie

