Středočeský krajský přebor mládeže v praktickém šachu – jednotlivci

UPŘESNĚNÍ
Obecných propozic pro sezónu 2017-2018 pro region Příbram (SA)
1) Organizace
Základní kolo Krajského přeboru regionu řídí koordinátor pověřený Komisí mládeže SŠS (KM SŠS):
Miroslav MARŠÁLEK, Jana Žižky 217, 262 23 Jince, e-mail: miroslav.marsalek@volny.cz,
tel. 702 067 510
Do regionu se započítávají hráči z Příbrami, Jinec, Hostomic, Milína, Dobříše, Podluh, popř.
z Hořovic a dalších míst.

2) Systém soutěže
Turnaje základního kola a pořadatelé:

4. listopadu 2017
9. prosince 2017
27. ledna 2018
24. února 2018
17. březen 2018
21. dubna 2018
12. května 2018

Turnaj nadějí a Přebor ZŠ a MŠ Jince (M. Maršálek)
Milínská věž, (V. Vojáček)
Otevřený přebor Jinec, PDA Jince, (M. Maršálek)
Otevřený přebor Hostomice, (D.Fatková, S.Budil)
Příbramská královna, DDM (K. Beneš)
Jinecký pěšec, PDA Jince (M. Maršálek)
Příbramský král, DDM (K. Beneš)

Tento seznam může být doplněn o další turnaje nejpozději do 28. února.
Všechny tyto turnaje se musí hrát na 7 kol.
Doporučujeme umožnit účast na turnajích hráčům nar. 2001 a mladším.
Pořadatel:
zveřejní propozice o turnaji nejméně 14 dní před jejich konáním.

3) Hodnocení jednotlivců pro postup do krajského finále
Každému účastníkovi se započítávají 3 nejlepší turnaje.
Rozhoduje:
1. vyšší součet bodů
2. vyšší součet BH ze započtených turnajů
3. lepší průměr umístění v kategorii v započtených turnajích
4. vyšší počet umístění na 1., 2., 3. atd. místě ve své věkové kategorii
5. lepší výsledky v závěru sezóny

4) Informace a různé
Turnaje budou zaslány na zápočet ELO-R. Musí být uvedeno v propozicích.
Výsledky a průběžné tabulky budou poskytnuty zúčastněným oddílům regionu, KM k uveřejnění na
webových stránkách SŠS a všem dalším zájemcům, kteří o to požádají.
Uveřejňovány budou rovněž na www.jince.pionyr.cz.
V Jincích 30. října 2017
Upřesněno 14. prosince 2017
Upřesněny názvy turnajů 1. března 2018

Miroslav Maršálek
koordinátor KM pro region SA-Příbram

