
O pohár TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

8. ročník seriálu turnajů v rapid šachu 2022/2023

Pořadatel: ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Hlavní rozhodčí: Roman Vincze (vincze@ji.cz, tel: 732 534 416)

Místo konání: klubovna šachového oddílu Jiskra Havlíčkův Brod,
Sportovní hala, ul.Ledečská 3028, Havlíčkův Brod

Hrací systém: seriál 16 rapidových turnaj ů,
každý z turnajů 7 kol švýcarským systémem

Časový rozpis: 16:15 - 16:25 prezentace
16:30 - 19:45 vlastní průběh turnaje
cca 19:45 vyhlášení výsledků

Právo účasti: všichni příchozí zájemci, přihlášky na místě konání

Startovné: na každý jednotlivý turnaj:
    hráči Jiskry HB: 10 kč
    ostatní hráči: 20 kč

Termíny: první turnaj 7.10.2022, termíny dalších turnajů budou uvedeny na http://sachy-hb.cz/
Předběžné termíny: 7.10.2022, 21.10.2022, 4.11.2022, 18.11.2022, 2.12.2022,
16.12.2022, 6.1.2023, 20.1.2023, 3.2.2023, 17.2.2023, 3.3.2023, 17.3.2023,
31.3.2023, 14.4.2023, 28.4.2023, 12.5.2023.

Hrací tempo: 2x 12 minut + 3s/tah (Fischer)

Hrací materiál: zajistí pořádající šachový klub

Hodnocení: Pořadí v jednotlivém turnaji určí:
a) počet (turnajových) bodů
b) pomocná hodnocení: vzájemná(é) partie, Buchholz bez nejhoršího, Buchholz,
Sonneborn-Berger, počet výher, los
Za umístění v jednotlivém turnaji získá hráč (seriálové) body dle následující tabulky:
  1. místo: 20 bodů            
  2. místo: 18 bodů    
  3. místo: 17 bodů    
  4. místo: 15 bodů    
  5. místo: 13 bodů    
  6. místo: 12 bodů    

  7. místo: 11 bodů            
  8. místo: 10 bodů    
  9. místo:   9 bodů    
10. místo:   8 bodů    
11. místo:   7 bodů    
12. místo:   6 bodů    

13. místo:   5 bodů            
14. místo:   4 body    
15. místo:   3 body    
16. místo:   2 body    
od 17. místa: 1 bod    

Pořadí v celém seriálu turnajů podle součtu dosažených (seriálových) bodů za
12 nejlepších výsledků. V případě rovnosti (seriálových) bodů rozhoduje o pořadí
v seriálu: první, dále druhé, třetí… nejlepší umístění na turnaji (včetně
nezapočítaných turnajů), los.
Kromě absolutního pořadí budou vyhlášeny i kategorie:
   - mládež do 18 let (ročník 2004 a mladší)
   - senioři nad 60 let (ročník 1962 a starší)
   - ženy
   - neregistrovaní a s ELO LOK rapid do 1500 (platné v době zahájení seriálu)
Podmínkou pro vyhlášení kategorie je účast minimálně čtyř hráčů, kteří odehrají
minimálně 3 turnaje.


