Šachový oddíl Sokol Bakov nad Jizerou
pořádá 5. ročník žákovského šachového turnaje

Bakovský Rákosníček 2019
Turnaj je hraný jako základní kolo regionu SC Krajského přeboru mládeže v šachu 2018/2019.
Proč Rákosníček? Bakov byl (je) městem rákosu (orobince)!

Termín:

sobota 23. března 2019 od 9:00 hod.

Místo:

sál radnice města Bakova n. J., Mírové náměstí
vchod vedle prodejny potravin COOP – 1.patro

Právo účasti:

děti narozené 2004 a ml. registrované i neregistrované. Neregistrovaní hrají bez práva
postupu do finále KP. Věkové kategorie: hraje se ve věkových kategoriích MČR, tedy:
H,D10 – 2010 a ml. H,D12 – 2008 a 2009
H,D14 – 2006 a 2007 H,D16 – 2004 a 2005

Prezentace:
Zahájení turnaje:

8:15 – 8:50 hod.
9:00 – kdo přijde později, nemusí být do turnaje přijat

Systém turnaje:

2 samostatné turnaje H10+H12, H14+H16, dívky hrají v příslušné kategorii. Švýcarský systém
na 7 kol, tempo 2x20m + 3s/tah bez povinného zápisu. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit
systém turnaje i tempo hry v závislosti na počtu přihlášených účastníku. Turnaje se budou
posílat na zápočet na Rapid ELO LOK CR. Turnaj bude hrán dle pravidel FIDE pro rapid 2018
tzn., prohrává až druhý nepřípustný tah. Další info na: www.sachy-bakov.cz.

Kritéria:

1.turnajové body, 2.stř. buchholz, 3.buchholz, 4.progress.

Přihlášky:

příjmení, jméno a Č. LOK u registrovaných nebo datum narození, ELO či VT, šachový klub u
neregistrovaných poslat nejpozději do 21.března 2019 na e-mail: pavel.svejdar@gmail.com

Startovné:

přihlášení 50,-Kc, nepřihlášení v termínu (tj. po 21.3.2019) 100,-Kč

Ceny:

hodnoceny budou samostatně kategorie a turnaje; věcné ceny pro všechny účastníky;
samostatná kategorie nejlepší oddíl (součet bodů tří nejúspěšnějších hráčů jednoho klubu
v kategorii HD10-16, další kritéria buchholz, lepší umístění atd.) – společná cena pro všechny
hráče vítězného oddílu

S sebou:

na každého lichého hráče šachovou soupravu + dig. hodiny, přezůvky nejsou třeba

Občerstvení:

kiosek - párky, sušenky, limo, káva

Zakončení:

do 16:30 hod

Sponzor:

Cukrárna U Pavoučka, Mírové náměstí 9 Bakov nad Jizerou

Na Vaší
účast se těší pořadatelé.
Kontakt: Pavel Švejdar tel.: 604 292 073; pavel.svejdar@gmail.com

