KM ŠSLK

Seriál šachových turnajů
v rapid šachu 2018/2019

mládeže

4. ročník
Šachový svaz Libereckého kraje (ŠSLK) vyhlašuje seriál šachových turnajů mládeže v rapid šachu:
a) Seriál tradičních krajských turnajů zařazených do Velké ceny Libereckého kraje
b) Seriál turnajů tzv. Městské ligy, které budou organizovány na regionální úrovni v České Lípě, Liberci a
Turnově.
Cílem těchto turnajů je:
Turnaje Velké ceny (VC) jsou určeny zejména pro výkonnostní šachisty, kteří již mají zápočet v LOK.
Clem je podpořit další růst výkonnosti hráčů v krajské konkurenci. Jedná se o soutěže 1. Ligy a 2. Ligy.
Turnaje Městské ligy (ML) jsou určeny začátečníkům z kroužků, kteří po zvládnutí základních pravidel
zde budou sbírat první zkušenosti v praktické turnajové sportovní hře a zahrnují zejména kategorii s názvem 3. Liga a případně 4. Liga, tedy děti bez ELO a mladší 10 let. Současně vytváří síť turnajů, které
dítě může odehrát a bude je možno vykázat pro potřeby dotačních titulů a grantů bez potřeby s těmito
dětmi cestovat po celém kraji.
Pořadatele níže vyjmenovaných turnajů zajistí, aby se výše uvedené ligy odehrály samostatně, pokud to
dovolí počet přihlášených dětí. Ostatní turnaje 3. Ligy a 4. Ligy budou pořádány v průběhu roku, podle
uvážení perspektivních pořadatelů v daných regionech.
Podmínky zařazení turnaje do VC a ML

a) jedná se o otevřené, ne-mistrovské turnaje v rapid šachu (tedy bez statusu krajského přeboru atp.)
pro mládež ročníku 2003 a mladší;
b) turnaje se konají v období září 2018 - duben 2019 a jsou započteny na LOK-R (zápočet zajišťuje
pořadatel);
c) pořadatel zašle e-mailem v textovém formátu (nejlépe DOCX, DOC,) k ověření návrh propozic turnaje vedoucímu VC alespoň 21 dní před termínem konání, vedoucí VC propozice (po případné
úpravě) schválí;
d) schválené propozice pořadatel zašle sekretáři ŠSLK ke zveřejnění na webu ŠSLK a rozešle (sám
nebo v dohodě se sekretářem ŠSLK) potencionálním účastníkům;
e) pořadatel umístí turnaj na web Chess-results a nejpozději druhý den po skončení turnaje zašle
vedoucímu VC příslušný odkaz na turnaj na tomto webu, přičemž v souboru SwissManagera musí
být uvedeny i obvyklé údaje o turnaji a hráčích, včetně roku narození, č. LOK a klubu (kroužek, ZŠ,
DDM apod., příp. oddíl);
Pořadatel je povinen se řídit uvedenými podmínkami. Případné problémy je oprávněn řešit vedoucí VC
Jan Weiser.
Propozice turnaje
Pro letošní rok je KM ujednoceno hrací tempo a počet kol všech turnajů VC a tyto jsou pro pořadatele závazné pro 1. Ligu a 2. Ligu:
Tempo hry je stanoveno 15 minut + 5s na partii.
Počet kol v turnaji je 7.
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Specifická upřesnění
Turnaje VC
V tomto ročníku je pořadatel turnaje povinen zajistit separátní turnaje dle výkonnostní úrovně dětí (mimo
případů malé účasti dětí, kdy podle situace kategorie sloučí) následovně:
Pro výkonnostní úroveň:

1. Liga
2. Liga
3. Liga
4. Liga

ELO-R 1251 a více
ELO-R 1101 až 1250
ELO-R 0 až 1100
bez ELO a mladší 10 let

Zařazení dítěte do turnaje je v kompetenci trenéra. Je však žádoucí, aby případné zařazení hráče do vyšší
kategorie bylo plně zdůvodněno aktuální výkonností. Přihlašovat dítě do nižší soutěže, než odpovídá aktuálnímu ELO-R je nepřípustné.
Takto předpokládáme, bude zajištěna vyšší úroveň hry a boj o celkové umístění v turnaji bude probíhat od
první do poslední partie.
Vyhodnocení turnajů
Turnaje VC
Do celkového vyhodnocení se každému hráči započítají maximálně 3 nejlepší výsledky ze všech turnajů
zařazených do VC. Vítězem v každé kategorii se stana hráč, který získá nejmenší součet bodů, které se
rovnají hodnotě pořadí v odehraných třech turnajích. Do VC se započítají jen účastníci nejméně 3 turnajů
VC.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí ve VC: první nejlepší umístění na turnaji, druhé nejlepší umístění na turnaji, třetí nejlepší umístění na turnaji atd. až po nejhorší umístění na turnaji (včetně nezapočítaných turnajů), los.
Vyhodnocení soutěže bude provedeno na posledním turnaji VC.
Vítěz VC (a nejlépe umístění hráči v jednotlivých věkových kategoriích) získají právo účastnit se uzavřeného KP v rapid šachu.
Turnaje ML
Hodnotí se jednotlivě.

Plánované termíny a místa turnajů VC
1. Šachový turnaj ZŠ a MŠ Sloup v Čechách – 15.9.
2. Šachový turnaj ZŠ Broumovská Liberec – 20.10.
3. Šachový turnaj mládeže v Turnově 10.11.
4. Vánoční šachový turnaj (ŠŠ Desko Liberec) 15.12.
5. Šachový turnaj mládeže v Turnově 12.1.
6. Polofinále KP v rapid šachu Open Libštát 30. 3.
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