ŠK JOLY Lysá nad Labem
pořádá

Krajský přebor v rapid šachu mládeže 2019
Kde: Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, vstup
pravděpodobně z ulice Čapkova.
Kdy: Sobota, 27. dubna 2019, začátek v 9:30 hodin, prezence od 8:15 do 9:10 hodin.
Účast: Finále KP je otevřený turnaj. Příjem přihlášek je do 25. dubna 2019, postoupit na MČR
mohou jen registrovaní hráči. Hráči, kteří mají přímý postup na MČR, se mohou zúčastnit finále
KP, aniž by ztratili právo postupu. Přímý postup na M ČR mají: H 14 - Dudek, Vojta, H 12 Šmolík, Pressler, D 12 - Sehnoutková. Počty postupujících budou vyhlášeny na turnaji.
Systém hry: Turnaje jednotlivců dle kategorií, švýcarský systém na 7 kol podle pravidel FIDE
pro rapid šach, 2 x 20 minut na partii + 5 sekund na tah. Turnaj bude započínán na rapid LOK
ČR.
O pořadí rozhoduje: 1) Počet bodů, 2) Vzájemné partie mezi hráči ve stejné bodové skupině 3)
Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem 4) Buchholz, 5) hodnocení
podle systému Sonneborn-Berger 6) vícekrát černé 7) los
Budou se hrát tři samostatné turnaje, mladší dítě může startovat ve starší kategorii, než která mu
přísluší věkem.
Turnaj bude řízen prostřednictvím Swissmanageru, nasazení hráčů bude podle aktuálních
informací o hráči na www.chess.cz. (k 1. 4. 2019)
Kategorie:
- HD10 r. nar. 2009 a mladší
- HD12 r. nar. 2007 a mladší
- HD14 r. nar. 2005 a mladší
Ceny: Vítězové v jednotlivých kategoriích získají poháry. Věcné ceny, medaile a diplomy
obdrží: první tři chlapci a dívky v pořadí v každé kategorii. Cena pro nejmladšího účastníka.
Drobné ceny pro všechny účastníky.
Startovné: startovné bude 50,- Kč
Přihlášky: Do 25. dubna 2019 na adresu: Bořivoj Kolář, e-mail: sachylysa@gmail.com,
mobil: 702 054 805. V přihlášce uveďte jméno, příjmení, oddíl, datum narození.
Materiál: Je nutno přivézt 1 kompletní soupravu včetně digitálních hodin na každého lichého
hráče.
Občerstvení: V blízkosti výstaviště je obchod s potravinami, nebo několik restaurací. Počítáme
s otevřeným občerstvením přímo v prostorách Výstaviště.
Dopravní spojení: Vlakem z Praha Masarykovo nádraží odjezd v 7:52, příjezd v 8:29. Z Kolína
odjezd v 7:29, příjezd 8:23. V případě příjezdu autem je uzavřen železniční nadjezd v Lysé
na silnici II/272. Parkování je možné na obou stranách nádraží.
Rozhodčí: hlavním rozhodčím turnaje bude Tadeáš Baláček (2. třída)
Za ŠK JOLY Lysá nad Labem Vás na tento turnaj srdečně všechny zveme.
Turnaj je pořádán za podpory města Lysá nad Labem a Středočeského šachového svazu.
Klub: ŠK JOLY Lysá nad Labem, Sojovická 268/3, Lysá nad Labem, 28922, e-mail: sachylysa@gmail.com,
tel: 702 054 805 – kontaktní osoba pro mládež Bořivoj Kolář
Sponzoři: Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s.r.o., Misan s.r.o., ELEKTROCENTRUM Skuhrovec, s.r.o.,
Město Lysá nad Labem

