TJ Slovan Varnsdorf a Dům dětí a mládeže Varnsdorf,
pod záštitou města Varnsdorfu,
pořádají šachový turnaj mládeže:

O POHÁR MĚSTA VARNSDORFU
soutěž je zároveň

Polofinále Krajského přeboru ŠSLK v rapidu mládeže pro rok 2019
a turnajem Velké ceny ŠSLK mládeže v rapid šachu 2018/2019
Termín:

sobota 30. 3. 2019

Místo konání:

DDM Varnsdorf – Otáhalova 1260, Varnsdorf 40747

Vedoucí soutěže:

Václav Halba

Hlavní rozhodčí:

Jan Malec

Rozhodčí:

Jana Jínová, Jaromír Čihák, Přemysl Hofman

Právo účasti:

Dívky a chlapci r. 2000 a mladší z klubů a oddílů ŠSLK

Kategorie:

Junioři r. 2000–2002 (příslušnost k ŠSLK není podmínkou)
U 16 – r. 2003–2004
U 14 – r. 2005–2006
U 12 – r. 2007–2008
U 10 – r. 2009–2010
U 8 – r. 2011 a mladší

Postupy do uzavřeného Krajského přeboru:
Přímý postup do KP budou mít zajištěni chlapci, kteří se umístí na prvních pěti
místech v kategoriích H16, H14, H12 a H10.
Dívky D8–D16 postupují do KP všechny, junioři hrají bez práva dalšího postupu.
Hrací systém:

7 kol švýcarským systémem dle pravidel FIDE s českou modifikací.
Každá kategorie sehraje svůj turnaj samostatně, kromě kategorií U8 a U10, které se
sloučí a v rámci polofinále budou vyhodnoceny dohromady, v rámci turnaje pak
každá zvlášť

Hrací tempo:

2 x 15 minut + 5 sekund na každý provedený tah

Časový rozvrh:

8.00–9.15
9.15-9.30
9.35
15.30

Hrací materiál:

Oddíl, škola či kroužek přiveze na každého lichého hráče kompletní šachovou
soupravu včetně funkčních digitálních hodin

prezence
zahájení turnaje a losování
1. kolo
předpokládaný konec

Vklad:

50 Kč

Ceny:

Pohár pro vítěze každé věkové kategorie, medaile a diplomy pro první 3 v každé
kategorii, drobné odměny pro všechny hráče

Uzávěrka přihlášek: 29. 3. 2019 v 17.00, resp. do vyčerpání kapacity hracích místností (max. 128 hráčů)
na e-mail : halbavdf@centrum.cz nebo tel. 722 637 127
GDPR:

Přihlášením do turnaje zákonný zástupce účastníka dává souhlas se zpracováním
osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků, taktéž
dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby
pořadatelů a sponzorů. Výsledky turnaje budou započítány na LOK rapid.

Ostatní:

Nutno si s sebou vzít přezůvky.
Občerstvení zajištěno zdarma.

