Seriál Velké ceny jednotlivců mládeže ŠSLK v rapid šachu
sezóna 2020/2021
Řídící orgán: Komise mládeže Šachového svazu Libereckého kraje (KM ŠSLK)
Termín: 19. září 2020 – 27. únor 2021,
v závažných případech může být turnaj VC přeložen na jiný termín
Vedoucí seriálu:
Pořadatelé:

Václav Halba

šachové oddíly pověřené KM ŠSLK

Počet turnajů:

7
Sloup v Čechách 19. 9. 2020
Varnsdorf 17. 10. 2020
Frýdlant v Čechách 21. 11. 2020
Česká Lípa 28. 11. 2020
Turnov – termín zatím neupřesněn
Liberec (TJ Desko) – termín zatím neupřesněn
Liberec (ŠK Kapličák) 27. 2. 2021

Právo účasti: děvčata a chlapci rok narození 2003 a mladší z České republiky i zahraničí
Hrací řád:

všechny turnaje započítané do seriálu VC se odehrají jednotným tempem
2 x 15 minut + 5 sekund na každý provedený tah

Věkové kategorie: 3 samostatné turnaje, společně hrají U8 a U10, U12 a U14, U16 a U18,
v každém samostatném turnaji bude příslušná věková kategorie vyhodnocena zvlášť,
zda pořadatel dotyčného turnaje VC vyhodnotí v každé věkové kategorii i nejlepší děvčata,
ponechává KM ŠSLK v jeho kompetenci
Vysvětlení k věkovým kategoriím:
U18
U16
U14
U12
U10
U8

jsou ročníky narození 2003 a 2004,
jsou ročníky narození 2005 a 2006,
jsou ročníky narození 2007 a 2008,
jsou ročníky narození 2009 a 2010,
jsou ročníky narození 2011 a 2012,
jsou ročníky narození 2013 a mladší

Výjimky při zařazovaní do věkových kategorií:
po uvážení trenérů či rodičů lze mladší dítě zařadit do turnaje starší věkové kategorie, v žádném
případě naopak
Bodování seriálu VC: v každé věkové kategorii se započítávají 4 nejlepší výsledky,
bodovací kritéria: součet uhraných bodů v turnaji + bonusové body za umístění v turnaji (ne
v kategorii) za 1. místo 20 bodů, za 2.…15 b, 3.… 12 b, 4.… 10 b, 5.… 8 b,
6.…6 b, 7.… 4 b, 8.… 3 b, 9.… 2 b a 10.… 1 b
Závěrečné vyhodnocení: proběhne bezprostředně po ukončení Krajského přeboru v rapid šachu
U10 – U16, pořadatel KP uvede tuto skutečnost do propozic

Ceny: pohár pro všechny vítězky a vítěze svých věkových kategorií v celkovém pořadí seriálu VC,
medaile pro první tři v každé věkové kategorii, diplomy pro prvních šest v každé věkové
kategorii
Postupy na MČR: nejlépe vyhodnocený hráč(ka) kategorie HD10, HD12 a HD14 z oddílů ŠSLK
v konečném pořadí VC, bude mít přednostní právo startu na MČR v rapidu před
druhým v pořadí Krajského přeboru v rapidu příslušné kategorie – to vše pouze
za předpokladu, že druhé postupové místo KM ŠSČR v příslušné kategorii ŠSLK
udělí; nadále platí, že na MČR v rapidu má přednostní právo postupu vítěz KP
v rapidu.
Zápočet: turnaje seriálu VC budou započítány na LOK rapid
Ostatní: doporučený vklad do každého turnaje seriálu VC je 50 Kč
Varnsdorf 7. 9. 2020

za KM ŠSLK: Václav Halba

