Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2021

Termín:
Místo:
Pořadatel:
Ředitel turnaje:
Rozhodčí:
Kategorie:

19. červen 2021
Kulturní dům v Sosnové u České Lípy
ŠK Česká Lípa
Jiří Jína
Jan Malec, Václav Halba, Jana Jínová
H 8, D 8 – 2013 a mladší…….MČR HD8 bude Open
H10, D10 – 2011 a mladší ……postupy 2H + 1D
H12, D12 – 2009 a mladší ……postupy 2H + 2D
H14, D14 – 2007 a mladší ……postupy 2H + 2D
H16, D16 – 2005 a mladší (nepostupová kategorie)
MČR v rapid šachu je plánováno na 11. – 12. září.
Všichni hráči musí mít platnou registraci v ŠSČR k 18. 6. 2021 (není nutná pro 2013 a mladší)
Hrací systém:
Hraje se dle Pravidel FIDE pro rapid šach s českou modifikací a Soutěžního řádu
ŠSČR švýcarským systémem na 7 kol, tempo 2 x 15 minut + 5 sekund na tah
Dívky a chlapci hrají ve své kategorii společně, vyhodnocení budou zvlášť.
Turnaj bude započítán na LOK-rapid
Pomocné hodnocení: Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí a) vzájemná partie mezi hráči, o které
se jedná (dle systému FIDE); b) Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším
bodovým ziskem); c) Buchholz; d) hodnocení podle systému Sonneborn-Berger;
e) vícekrát černé; f) los
Materiál:
Na každého lichého hráče prosíme přivézt hrací soupravu včetně digitálních hodin
Časový plán:
8:00 – 8:50
prezence
9:20
zahájení
9:30 – 15:30
1. až 7. kolo
15:30 – 16:00
vyhlášení výsledků
Pořadatel si vyhrazuje možný posun času podle aktuálního průběhu soutěže.
Ceny:
Poháry, medaile a diplomy pro vítěze v každé kategorii.
Přihlášky:
do 17. 6. 2021 na adresu malec17@seznam.cz a v kopii janajinova@centrum.cz
Vklad:
50,- Kč
Různé:
Za bezpečnost a chování hráčů zodpovídá jejich doprovod.
Hráči i doprovod jsou povinni dodržovat aktuálně platná hygienická opatření.
Drobné občerstvení na sále zajištěno. V blízkosti jsou potraviny, venkovní hřiště, restaurace a točená zmrzlina.
V České Lípě 2. 6. 2021
za KM Jana Jínová a Václav Halba

