Šachový svaz Libereckého kraje – STK

Rozpis
Krajského přeboru družstev v rapid šachu 2020
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Šachový klub Frýdlant, z.s.

Řídící orgán:

STK ŠSLK

Ředitel turnaje:

Tomáš Trejbal, Na Stráni 1315, 464 01 Frýdlant, 733 570 708

Termín konání:

Sobota 18. dubna 2020

Přihlášky:

Elektronicky na trejbalt@seznam.cz, nebo 733 570 708 (pouze SMS) do 15. dubna 2020

Právo účasti:

Čtyřčlenná družstva oddílů registrovaných u ŠSČR v Šachovém svazu Libereckého kraje.
Oddíly mohou přihlásit až 3 družstva s tím, že v termínu podané přihlášky budou akceptovány
tak, aby byla umožněna účast každému oddílu – tj. přednostně budou do soutěže zařazena
první družstva z jednotlivých oddílů a dále budou přiřazována ostatní družstva v pořadí
došlých přihlášek do vyčerpání kapacitního limitu hrací místnosti. Za družstvo nesmějí startovat
hráči uvedení v základní sestavě některého z družstev mateřského oddílu v 1.lize a v extralize.
Je povolen start jednoho cizince nebo jednoho hosta v družstvu, pokud byl tento cizinec
resp. host na soupisce některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu 2019-2020.
Za stejných podmínek je povolen start jednoho náhradníka v družstvu.

Náklady - startovné:

Startovné a náklady spojené s účastí v soutěži si hradí oddíly samy. Za každé přihlášené družstvo
zaplatí oddíl startovné ve výši 250.- Kč, splatné při prezenci.

Místo konání:

Restaurace Beseda Frýdlant, Tyršova 927, 464 01 Frýdlant

Informace:

Ředitel turnaje nebo předseda STK ŠSLK.

Technická ustanovení:
Předpis:

Hraje se podle pravidel FIDE pro rapid šach, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.
Tempo hry a systém soutěže bude určen podle počtu zúčastněných družstev:
a/ při počtu do 12 účastníků včetně bude soutěž sehrána jednokolově systémem každý s každým
tempem 2x15 minut na partii
b/ při vyšším počtu účastníků se bude hrát švýcarským systémem na 9 kol tempem 2x15 minut
na partii.

Postup + rating:

Vítězné družstvo se stává přeborníkem Šachového svazu Libereckého kraje v rapid šachu a spolu
s druhým a třetím družstvem v pořadí získává právo postupu do celostátního finále MČR v rapid
šachu družstev, výsledky budou započítány na LOK rapid ČR.

Hodnocení:

1. vítězné body družstva /vítězství – 3 body, remíza – 1 bod/
2. skóre 3. vzájemné výsledky týmů ve stejné bodové skupině
4. lepší výsledek proti prvnímu, druhému atd. družstvu 5. los

Odměny pro družstva:

Vítězné družstvo 700,- Kč, druhé družstvo 600,-Kč, třetí družstvo 500,-Kč

Časový plán:

Prezence

8.30 - 9.00

Zahájení

9.15 - předpokládaný konec v cca 16 hodin

Rozhodčí:

Jakub Volenec, Dobroslav Buřita

Námitky:

Bude ustanovena tříčlenná námitková komise zastupující v daném okamžiku řídící orgán
soutěže. Případná námitka se podává s vkladem 100.- Kč, který v případě kladného vyřízení bude vrácen, v opačném případě propadne ve prospěch pořadatele.

Závěrečná ustanovení: Každé předem nepřihlášené družstvo přiveze s sebou 2 hrací soupravy a dvoje funkční
šachové hodiny. Po celou dobu turnaje platí v hrací místnosti zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a používání mobilních telefonů pro všechny zúčastněné.
Jiří Průdek
předseda STK ŠSLK

Tomáš Trejbal
ředitel turnaje

