ŠK Spartak Čelákovice
pořádá

Krajský přebor HD8 v rapid šachu mládeže 2021
Kde: Terasa hotelu Fabok v Mochově – venkovní prostředí, Čelakovická 317, Mochov.
Kdy: Sobota 29. 5. 2021, začátek v 9:00 hodin, prezence od 8:00 do 8:45 hodin
Účast: Turnaj registrovaných hráčů do 8 let, narození v roce 2013 a mladší. Omezeno na 30
hráčů podle hygienických pravidel. Max 5 hráčů za klub!! Do vyčerpání kapacity.
Systém hry: Kategorie dívek i hochů bude hrána dohromady, švýcarský systém na 7 kol podle
pravidel FIDE pro rapid šach, 2 x 15 minut na partii. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy
systému turnaje a tempa hry podle počtu účastníků. Turnaj nebude započítáván na LOK ČR.
O pořadí rozhoduje: 1) Počet bodů; 2) Vzájemné výsledky v bodové skupině; 3) Buchholz
krácený; 4) Buchholz; 5) Sonneborn-Berger; 6) Vícekrát černé; 7) Los
Kategorie: Mladší žáci – HD8 r. nar. 2013 a mladší
Ceny: Vítězové v kategorii hochů a dívek získají pohár. Věcné ceny, medaile a diplomy obdrží
první tři v pořadí v obou kategoriích. Cena pro nejmladšího účastníka. Drobné ceny
pro všechny účastníky.
Startovné: 100,- Kč na osobu
Přihlášky: Do 27. května 2021 na adresu ředitele turnaje. V přihlášce uveďte jméno,
příjmení, oddíl, datum narození, ELO nebo VT. Hráči, kteří nebudou přihlášeni předem,
mohou být přijati do turnaje pouze do vyčerpání kapacity hrací místnosti.
Materiál: Zajistí pořadatel.
Občerstvení: Nebude zajišťováno pořadatelem.
Dopravní spojení: Regbus 398 7:47 Praha Černý Most – 7:54 Praha Horní Počernice – 8:13
příjezd Mochov. Pořadatel může vypomoci s přepravou z/do Čelákovic.
Rozhodčí: Hlavní rozhodčí Robert Kubíček (2. tř.), Pavel Horký (3. tř.), Peter Janda (3. tř.)
Ředitel turnaje: Peter Janda, tel: 604713180, e-mail: sachovakouzla@seznam.cz
Hygienická pravidla – Covid: Předložení potvrzení o testu, potvrzení o očkování, nebo prodělání
nemoci.
Roušky v hracím prostoru a v místech setkávání. Pravidelná dezinfekce rukou a materiálu.
Vstup do hracího prostoru pouze hráči a rozhodčí. Test Ag na místě za poplatek + potvrzení.

