ŠK Stráž pod Ralskem
(TJ UD Hamr)

pořádá
z pověření
Komise mládeže Šachového svazu Libereckého kraje

Krajský přebor ŠSLK do 8 a do 10 let
Termín:

Sobota 6. červen 2015

Místo konání:

Stráž pod Ralskem, kulturní dům „U Jezera“, Máchova 203

Ředitel turnaje:

Jiří Ščerba

Hlavní rozhodčí:

Jan Malec
tel. 604 440 959, e-mail: malec17@seznam.cz

Hrací řád:

Čas na partii 2x (15min + 5 s na tah) dle Pravidel FIDE pro rapid šach s českou
modifikací a Soutěžního řádu ŠSČR - systém i počet kol (cca 8) budou určeny dle
počtu účastníků

Kategorie:

KP v kategoriích H10 a D10 (nar. 2006 a 2007) a H8 a D8 (nar. 2008 a později)

Přihlášky:

E-mailem nebo telefonicky hlavnímu rozhodčímu (Jan Malec) do 4. června 2015,
kromě jména, příjmení a přesného data narození uvést i oddíl (registrovaní u
ŠSČR) nebo školu či obec (neregistrovaní) a kontaktní telefon a e-mailovou adresu

Vklad:

50,-- Kč
řádně přihlášení mají 50% slevu

Ceny:

Věcné ceny dle kategorií, diplomy a medaile pro první 3, pohár pro vítěze

Právo účasti:

Všichni narození 2006 a mladší řádně přihlášení a včas zaprezentovaní;
přihlášení po termínu jen při volné kapacitě hrací místnosti

Časový plán:

8:30 -

9:15

prezence
16:00

09:45 - 15:40
1. - 8. kolo
vyhlášení výsledků

Postup na M Čech:

na Mistrovství Čech 2015 H10 mají přímý postup Adam David a Filip Dolenský;
z KP postupují další 2 nejvýše umístění - podmínkou získání postupu je platná registrace v oddíle ŠSLK k 6. červnu 2015 (dle webu ŠSČR či žádosti o registraci zaslanou nejpozději 5. 6. 2015 e-mailem OK ŠSČR a v kopii předsedovi KM ŠSLK)
Mistrovství Čech v kategoriích D10, H8 i D8 je Open

Občerstvení:

Po celý den přímo v místě (restaurace v KD, obchody v blízkém okolí)

Závěrečná ustanovení:

Turnaj bude započten na LOK-rapid

Ve Stráži pod Ralskem 16. května 2015
Jan Malec

Jiří Ščerba

předseda KM ŠSLK

ředitel turnaje

