ŠK Líně a ŠO TJ DIOSS Nýřany z pověření Komise mládeže Šachového
svazu Plzeňského kraje
pořádají za podpory města Nýřany

Termín:

středa 20. února 2019

Místo:

Společenské a kulturní centrum Nýřany, Revoluční 1071, 330 23 Nýřany

Řídící orgán:

Komise mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje, předsedkyně
Ing. Jana Šilhavá

Pořadatelé:

Šachový klub Líně, šachový oddíl TJ DIOSS Nýřany

Ředitel soutěže:

Miloslav Vlk, tel. m. +420 721 602 154

Hlavní rozhodčí:

Mgr. Milan Jenč, e-mail: jencm@seznam.cz, tel. m. +420 602 174 712

Kategorie:
1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ
2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
3. studenti a žáci středních škol
Právo účasti:

4členná družstva z jednotlivých škol (jsou přípustní 2 náhradníci), která
postoupila z okresních kol (první 2 družstva z každé kategorie a okresu);
všichni hráči musí být žáky stejné školy

Startovné:

200 Kč za družstvo, hradí se na místě v hotovosti

Systém hry:

podle počtu družstev v jednotlivých kategoriích (každá kategorie hraje
samostatný turnaj), švýcarský na 5 kol, 2x 20 min, popř. každé
s každým. Hraje se podle Soutěžního řádu ŠSČR a Rozpisu přeborů
škol Plzeňského kraje 2018/2019.

Přihlášky:

emailem do 15. 02. 2019 na adresu hlavního rozhodčího turnaje. Do
přihlášky prosím uveďte název školy, kategorii a soupisku (seznam
hráčů, kteří budou hrát včetně náhradníků), ročníky narození.

Prezence:

07:45-08:20, zahájení v 08:45 hodin

Závěr:

cca v 14:00 hodin

Vyhodnocení:

každá kategorie bude vyhodnocena samostatně, o pořadí rozhoduje:
a) systém každý s každým – skóre, počet zápasových bodů (3-1-0),
Sonneborn-Berger, vzájemný zápas, lepší výsledek proti 1., 2. atd.
družstvu;
b) švýcarský systém – skóre, Buchholz z partiových bodů, počet
zápasových bodů (3-1-0), vzájemný zápas, los.
V případě lichého počtu družstev, vítězí družstvo, které bude mít volno
poměrem 4:0.
První tři družstva v každé kategorii obdrží medaile a diplomy, všechna
družstva obdrží drobné ceny.

Postupy:

první 2 družstva z každé kategorie postupují do republikového kola

Hrací materiál:

pro všechny účastníky zajistí pořadatel

Poznámky:

v programu nebude přestávka na oběd, na místě není možné zakoupit
občerstvení
pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu 1 družstvu v každé
kategorii tak, aby byl počet družstev sudý
pořadatel si vyhrazuje právo úpravy těchto propozic.

V Plzni 07. 01. 2019

Mgr. Milan Jenč
hlavní pořadatel

V souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) je nedílnou a nutnou součástí Vaší přihlášky na výše uvedený
turnaj/akci souhlas s poskytnutím vašich údajů pro účely organizace uvedeného turnaje a vzhledem k tomu, že turnaj bude řízen
PC, tak pro program SWISS MANAGER (autor p. Heinz Herzog) a pro uveřejnění výsledků na Chess-Results.com. Dále vás
informujeme, že váš souhlas v rámci turnaje platí i pro případné zveřejnění výsledků akce na webových a fb relevantních
portálech, informacích na edotacích, zveřejnění šachových partií a mediální využití informací o akci a oficiálních fotografií
z akce. Svůj souhlas vyjádříte přihláškou v souladu s uvedenými propozicemi. Poznámka: Souhlas pro mládež do 16 let musí
vyjádřit jeho zákonný zástupce. V případě, že máte dotaz nebo chcete údaje změnit/smazat po ukončení turnaje, kontaktujte
ředitele akce.

