
Okresní přebor družstev mladších žáků 
pro okres Jablonec nad Nisou -

„O POHÁR OBCE JOSEFŮV DŮL“
Pořadatel: ZŠ a MŠ Josefův Důl ve spolupráci s ŠO TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 

a TJ Desko Liberec
Termín: pátek 13. ledna 2023
Místo: Muzeum místní historie, Josefův Důl 210, 468 44 Josefův Důl

(vedle josefodolského kostela)
Hrací místnost: společenský sál v 1. patře budovy

Právo účasti: max. 2 družstva žáků 1.-5. ročníku z každé školy (čtyřčlenná)
každé družstvo má max. 6 hráčů na soupisce

Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv
hráč nasazený na soupisce pod ním a současně  aby nebylo o více než 300 bodů vyšší  než kterýkoliv hráč
nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3. VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT
= 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR. Výsledky budou zaslány na zápočet rapid ELO ČR.
Sestavení soupisky podléhá pravidlům Obecných propozic přeborů škol 2022/2023 na webu www.chess.cz.

Hrací systém: švýcarský systém na 7 kol podle pravidel FIDE pro rapid šach
Při nižším počtu zúčastněných družstev může být hrací systém dodatečně upraven.

Tempo: 2 x 12 minut + 5 sekund na tah, čekací doba ve výši jedné hrací doby na partii

Startovné: 50 Kč / družstvo
Ceny: pohár za 1. místo, medaile za 1.-5. místo a diplomy pro všechna družstva 

Časový plán: 08:00 - 08:40 prezence, losování
08:50 - 13:30 1.- 7. kolo
14:00 vyhlášení výsledků, ukončení turnaje

Doprava vlakem: vlak přijíždí v 8:24 hod. na konečnou stanici v Josefově Dole; hrací místo je vzdálené přibližně
5 minut chůze od stanice.
Parkování  aut:  podélné  u  budovy  muzea  nebo  příčné  na  parkovišti  u  samoobsluhy  v Josefově  Dole
(cca 200 metrů od budovy).

Hrací materiál: zajišťuje pořadatel

Přihlášky: do pondělí 9. ledna 2023 emailem na adresu obcasnikrp@seznam.cz
Přihlášením  do  turnaje  účastník  (u  účastníka  mladšího  15  let  jeho  zákonný  zástupce)  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 jejich sponzorů.
Předem nepřihlášená družstva budou přijímána pouze do vyčerpání kapacity hrací místnosti.

Doprovod žáků a dohled během turnaje zajišťuje škola, pokud není dohodnuto jinak.

V průběhu turnaje bude v provozu malý bufet.

Poznámka:  pořadatel  nebude  na  turnaji  zavádět  žádná  protiepidemiologická  opatření  nad  rámec  oficiálně
vyhlášených,  použití  ochranných  respiračních  pomůcek  je  zatím  zcela  dobrovolné  a  nelze  jejich  použití
vynucovat.

Ředitel turnaje: Mgr. Radim Podrazký Rozhodčí: Lukáš Sivák a Ing. Čestmír Drobník
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