Šachový klub Pravonín, z.s.
ve spolupráci s MěDDM Vlašim
pod záštitou Obce Pravonín pořádá:

3. k o l o
Regionální žákovské ligy 2021/22 – region SE
Datum:

sobota 16. října 2021

Místo konání:

Spolkový dům Pravonín (budova na křižovatce na návsi, čp. 50)

Právo účasti:

žáci a žákyně narození 1.1.2007 a mladší

Systém hry:

Turnaj A – švýcarský systém na 4 kola 2x30 minut + 10 s./tah
Turnaje B a C – švýcarský na 7 kol, 1. - 2. kolo 2x20 minut
3. - 7. kolo 2x25 minut
Výsledky turnajů A, B i C budou započteny na rapid ELO

Prezentace:

od 8.15 do 8.45 hodin

Přihlášky:

do pátku 15.10.2021 do 18:00 na email havelka.sachy@wo.cz

Startovné:

50,-- Kč

Ceny:

zajištěny pro všechny účastníky

S sebou:

na každého lichého účastníka kompletní šachovou soupravu
a fungující hodiny

Různé:

V malém sále (přízemí Spolkového domu) budeme poskytovat jen
jednodušší občerstvení (bagetky, sendviče, balená voda, káva, čaj).
Za hráče odpovídá po celou dobu turnaje jejich doprovod.

Na Vaši účast se těší za ŠK Pravonín Lukáš Filip

Mimořádná opatření:
Při prezenci každý účastník doloží jeden z těchto dokladů:
• doklad o dvojím očkování proti covidu
• doklad o platném negativním testování
• čestné prohlášení o prodělaném onemocnění covid
• provede na místě antigenní samotest (vlastní)
Pokud budou chtít doprovody být v malém sále, musí i ony splnit výše uvedená opatření.
Vstup do hracího sálu bude povolen pouze hráčům, rozhodčím a maximálně jednomu
trenérovi z každého oddílu.
Hráč se po odehrání partie stává divákem a je povinen opustit hrací sál (1. patro
Spolkového domu). Totéž platí i pro prostory, ve kterých se bude hrát turnaj A (klubovna
šachistů v přízemí).
Při pobytu ve vnitřních prostorách budovy platí povinnost nosit roušku, kromě
následujících výjimek:
• hráči a rozhodčí během partie
• při konzumaci jídel či nápojů
Informace se podle aktuální situace může změnit a bude upřesněna při zahájení turnaje.

