Krajský přebor mládeže ŠSLK v šachu 2019
HD 10, 12, 14, 16
Řídící orgán: komise mládeže ŠSLK
Pořadatel: z pověření KM ŠSLK turnaj pořádá ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.
Termín: sobota 11. 5. 2019 – neděle 12. 5. 2019
Místo konání: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Zborovská ul., 511 01 Turnov
Ředitel přeboru: Zdenek Maršálek, tel.: 602 365 904, zdenek.marsalek@quick.cz
Hlavní rozhodčí: Tomáš Ďuran tel. 608 079 598, tomas.duran@seznam.cz
Kategorie:

H10 – 1. 1. 2010 a mladší
H12 – 1. 1. 2008 a mladší
H14 – 1. 1. 2006 a mladší
H16 – 1. 1. 2004 a mladší
D10 – D16 samostatný turnaj

Vítěz každé kategorie bude vyhlášen krajským přeborníkem v šachu pro rok 2019. Vyhodnocení bude provedeno pro každou kategorii zvlášť.
Účastníci: Turnajů KP se mohou zúčastnit pouze členové a členky oddílů ŠSLK
s platnou registrací pro rok 2019. Turnaje KP v kategoriích H10–H16 jsou uzavřeny pro
maximálně 16 hráčů. Turnaj dívek je otevřený.
Právo účasti H10–H16:
- oddíloví přeborníci (podmínkou je, že má národní ELO)
- přímo postupující na MČech či MČR
- hráči dle výše ELO k 5. 5. 2019 a případně dle pořadí ve VC či nominací (v gesci
KM)
Systém hry: 7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí:
1. Výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči o které se jedná. 2. Buchholz krácený o
výsledek soupeče s nejnižším bodovým ziskem. 3. Buchholz. 4. Hodnocení podle systému Sonnenborn-Berger. 5. Vícekrát černé. 6. Progres. 7. Los
Tempo hry: 45 minut + 30 sekund na tah se zápisem podle Pravidel FIDE. Čekací doba
je 10 minut od skutečného začátku každého kola.
Výsledky turnajů budou započítány na LOK ČR.
Postupy: Z krajského přeboru postupují na Mistrovství Čech 2019 v kategoriích H10,
H12, H14 a H16 minimálně první tři hráči. KM ŠSLK upřesní přesný počet míst v jed-

notlivých kategoriích. Pro kategorie D10, D12, D14 a D16 je Mistrovství Čech pořádáno
jako otevřený turnaj.
Přímý postup: V případě účasti v krajském přeboru neztrácí přímo postupující na
MČech 2019 ani MČR 2020 právo postupu a v případě jeho umístění na postupovém
místě přechází právo postupu na dalšího hráče v pořadí.
Postupy mají zajištěny: bude upřesněno až to KM ŠSČR zveřejní na
https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cech-do-16-let/
Přihlášky: Zasílejte na e-mail ředitele nebo rozhodčího přeboru. V přihlášce uveďte příjmení, jméno, rok narození, oddíl a kategorii hráče/hráčky a jméno a příjmení osoby
starší 18 let (narozené 10. 5. 1999 či dříve), která bude za hráče/hráčku v průběhu přeboru odpovídat. Uzávěrka přihlášek je 8. 5. 2019.
Vklad: 80,- Kč za hráče, hráčku
Časový plán: (předpoklad)

sobota 11. 5. 2019

presence

od 8:00 do 8:45 hodin

zahájení

od 9:00 do 9:10 hodin

zahájení turnaje

v 9:15 hodin

1. kolo

9:15 hodin

3. kolo

14:00 hodin

2. kolo

11:05 hodin

4. kolo

15:50 hodin

5. kolo

8:45 hodin

6. kolo

10:40 hodin

vyhlášení výsledků

neděle 12. 5. 2019
7. kolo

13:40 hodin

od 16:00 do 16:30 hodin

Ceny: Poháry, diplomy pro první tři v každé kategorii.
Drobné ceny pro všechny zúčastněné hráče a hráčky.
Občerstvení: Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání turnaje u hrací místnosti.
Obědy je možno si zajistit v nedaleké restauraci Karel IV.
Ubytování: Ubytování je možné si zajistit přímo v Turnově v nedalekém hotelu Karel
IV.
GDPR: přihlášením do turnaje zákonný zástupce účastníka dává souhlas se zpracováním
osobních dat nutných pro zápočet údajů na LOK a další prezentaci výsledků, taktéž dává
souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů
a sponzorů.
Těšíme se na vaši účast
Ing. Z. Maršálek

Tomáš Ďuran

František Zikuda

ředitel přeboru

hlavní rozhodčí

předseda klubu

