Krajský přebor Kraje Vysočina mládeže kategorie HD10 a HD12 v šachu 2022
Krajský přebor Kraje Vysočina mládeže kategorie HD14 a HD16 v šachu 2022

Termín:

4.6. – 5.6. 2022

Pořadatel:

TJ Spartak Velká Bíteš – oddíl šachu

Podpořil:

Krajský šachový svaz Vysočina

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Řídící orgán:

Komise mládeže KŠS Vysočina

Ředitel turnaje: Ing. Ladislav Vojtěch, MBA, e-mail: lad.vojtech@seznam.cz; tel. 724 991 181
Organizační pracovník: Ing. Hana Blažková, e-mail: hana.blazek@seznam.cz; tel. 724 614 819
Rozhodčí: MUDr. Radek Bárta, Ing. Ladislav Vojtěch
Trenérské zajištění: bude upřesněno dodatečně.
Právo účasti:

Právo účasti mají hráči splňující věkové podmínky a mající platnou registraci v ŠSČR
ke dni uzávěrky přihlášek.

Kategorie:

H16 – chlapci narození v roce 2007 a mladší
D16 – děvčata narozená v roce 2007 a mladší
H14 – chlapci narození v roce 2009 a mladší
D14 – děvčata narozená v roce 2009 a mladší
H12 – chlapci narození v roce 2011 a mladší
D12 – děvčata narozená v roce 2011 a mladší
H10 – chlapci narození v roce 2013 a mladší
D10 – děvčata narozená v roce 2013 a mladší

Tempo hry:

40 minut na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem.

Čekací doba:

20 minut od začátku každého kola.

Systém hry:

dva turnaje švýcarským systémem na 8 kol
Turnaj mladších budou hrát kategorie HD 10 a HD 12 a turnaj starších budou hrát
kategorie HD 14 a HD 16.
V případě nízkého počtu přihlášených hráčů si pořadatel vyhrazuje právo sloučit oba
turnaje do jednoho.
Vyhodnocení bude provedeno pro každou kategorii zvlášť.
Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.

Hodnocení:

Při shodném počtu bodů o pořadí 1. vzájemná partie mezi hráči, o které se jedná (dle
systému FIDE, 2. Buchholz krácení o nejnižší skóre soupeřů, 3.Buchholz, 4.
Sonneborn-Bergerův systém, 5. vícekrát černé, 6. los.

Tituly:

Titul krajského přeborníka pro rok 2022 získá v každé kategorii nejlepší hráč, který je
registrovaný v oddíle Krajského šachového svazu Vysočina.

Cenový fond: Nejlepší tři hráči v každé kategorii obdrží medaili a diplom, drobná věcná cena pro
všechny účastníky.
Zápočet na LOK ČR: Výsledky turnaje budou zaslány na zápočet LOK ČR.
Časový plán:

Sobota 4. 6. 2022:
od 8:00
od 8:45
od 9:00
od 11:30
od 13:50
od 14:30
od 17:00

do 8:40
do 8:55
do 11:20
do 13:50
do 14:30
do 16:50
do 19:20

prezence
zahájení
1. kolo
2. kolo
přestávka na oběd
3. kolo
4. kolo

Neděle 5.6.2022:
od 8:30
od 11:00
od 13:20
od 14:00
od 16:30
od 18:50

do 10:50
do 13:20
do 14:00
do 16:20
do 18:50
do 19:00

5. kolo
6. kolo
přestávka na oběd
7. kolo
8. kolo
vyhlášení výsledků.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového plánu dle průběhu turnaje.
Ostatní:

Hráči na 1.-3. místě v každé kategorii budou umístěni na listinu talentů KŠSV.

Vklad:

200 Kč.

Přihlášky:

Přihlášky do 27.5.2022 na adresu org. pracovníka: hana.blazek@seznam.cz. Přihláška
musí obsahovat jméno hráče, rok narození a oddílovou příslušnost.

Stravování:

Stravování je možno přímo v areálu Kulturního domu v restauraci Naše Bítešská.

Ubytování:

omezený počet pokojů je přímo v areálu Kulturního domu. Další ubytovací kapacity
jsou v rámci města v restauraci U Raušů (10 minut pěšky) nebo U Vrány (5 min.
pěšky).

Hráče musí doprovázet osoba starší 18 let, která plně zodpovídá za hráče plně po celou dobu turnaje.

Za TJ Spartak Velká Bíteš
Vojtěch Ladislav
Blažková Hana

