
                    Šachový oddíl Jiskra Humpolec a ZŠ Hálkova Humpolec 

 pořádají za podpory sponzorů 
                                                            KM-Zemservis s.r.o.
                                        Technické služby Humpolec s.r.o.
             

           X. ročník   Humpoleckého   turnaj   mládeže,
                             který je šestým ze série deseti turnajů Ligy Vysočiny mládeže. 
                 Výsledky se započítávají do přebor Kraje Vysočina v rapid šachu mládeže
                                    

                                                     Propozice :

Termín, místo:        Sobota  27.2.2016 ZŠ Hálkova Humpolec 591.

Ředitel turnaje:      Ptáček Vladimír  Krasoňov 14 Humpolec tel.721 101 672 email:    
                                 vladaptacek@seznam.cz

Hlavní rozhodčí  :    Robert Pavlíček – rozhodčí 3. třídy.
 
Hrací systém:        Soutěž jednotlivců hraná švýcarským systémem na 9 kol, 2x15 min na partii.    
                                Dle propozic vydaných KM  KŠSV
 
Právo účasti:          Hráči a hráčky  ročník narození  2000 a mladší     
                                registrovaní v ŠSČR  i neregistrovaní. 

Kategorie:         H16 – chlapci narozeni 2000 a mladší          D16 – dívky narozené 2000 a mladší
        H14 – chlapci narozeni 2002 a mladší          D14 – dívky narozené 2002 a mladší
        H12 – chlapci narozeni 2004 a mladší          D12 – dívky narozené 2004 a mladší
        H10 – chlapci narozeni 2006 a mladší          D10 – dívky narozené 2006 a mladší

   Přihlášky :             Do středy 25.2.2016 na adresu ředitele turnaje 
                  
Startovné :             50 Kč - členové ŠO Jiskra Humpolec a žáci ZŠ Hálkova startovné neplatí.

Zahájení :               Prezentace  8,00 – 8,50 hod. Začátek turnaje v 9,00 hod.

Ceny :                      Medaile, diplomy a ceny pro první tři v každé kategorii – podmínkou je účast  
                                 alespoň 3 hráčů v kategorii - a ceny pro všechny včas přihlášené účastníky.

Hrací materiál:        Účastníci si dovezou  šachy + funkční hodiny na každého lichého hráče. Soupravu 
                                pořadatel zdarma zapůjčí, bude-li o to požádán při podání přihlášky do 25.2.
               
Doprovod:              Každého hráče nebo skupinu musí doprovázet osoba starší 18-ti let!

Poznámky:             Během turnaje bude přímo ve škole k dispozici bufet s občerstvením.
                                Přezůvky sebou. 
                                Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy propozic během turnaje.

                                                Těšíme se na Vaši účast !!!  

     
       V Humpolci 1.února 2016                                                            Za organizátory : Vladimír Ptáček

mailto:vladaptacek@seznam.cz

