ŠACHY
Datum konání: 18. – 21. 1. 2016
Organizátor:
 Ústecký krajský šachový svaz, technicky zajišťuje TJ Sokol Údlice a SVČ
Domeček Chomutov
Místo konání:
 Městské divadlo, Chomutov
Ředitel závodu:
 Jiří Kalužný
email: jiri.kaluzny@seznam.cz
telefon: 602 465 721
Časový harmonogram:
pondělí 18. 1. 2016

úterý 19. 1. 2016
středa 20. 1. 2016
čtvrtek 21. 1. 2016

08:00 - 08:45

presence v hracím sále

09:00 - 09:15

zahájení

09:30 – 11:30

1. kolo

14:30 – 16:30

2. kolo

09:30 – 11:30

3. kolo

14:30 – 16:30

4. kolo

09:30 – 11:30

5. Kolo

14:30 – 16:30

6. kolo

09:30 – 11:30

7. kolo

12:00 - 12:30

vyhlášení výsledků

Soutěžní kategorie:
 kategorie starší žáci: chlapci ročník narození 2000 a mladší
 kategorie mladší žáci: chlapci ročník narození 2003 a mladší
 kategorie nejmladší žáci: chlapci ročník narození 2005 a mladší
 kategorie dívky: dívky ročník narození 2000 a mladší

Počet účastníků:
 do každé kategorie nominuje krajská komise mládeže za kraj 1 hráče
(hráčku)
 místo nominace lze uspořádat i krajské kvalifikace
 krajská komise mládeže jmenuje i vedoucího výpravy
Systém soutěže a hrací tempo:
 čtyři turnaje (dle kategorií) švýcarským systémem na 7 kol, hrací tempo
45 minut plus 30 sekund na tah
 vyhodnocena bude každá kategorie zvlášť
Hodnocení:
 jednotlivci: hlavní hodnocení partiové body, pomocná hodnocení střední
buchholz, buchholz, progres, počet výher, los
 družstva: body za umístění na 1. – 6. místě v kategorii (7-5-4-3-2-1) +
partiové body hráčů a hráček v každé ze 4 kategorií
Soutěžní pravidla:
 hraje se dle platných pravidel FIDE, čekací doba je 30 minut
 tyto propozice jsou zároveň rozpisem soutěže
 náležitosti neupravené těmito propozicemi se řídí Soutěžním řádem ŠSČR
Námitky:
 v místě konání, dle odvolacího řádu ŠSČR s vkladem 200 Kč
Přihlášky:
 prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM
2016
 přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou poslány na
všechny kraje
Uzávěrka přihlášek:
 do 21. 12. 2015
Vyhlášení výsledků:
 vyhlášení výsledků proběhne po skončení soutěže
 předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 2016

Ceny:
 soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaile, diplom a věcné ceny
 soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom
Podmínka účasti:
 účastníci musí být registrovanými členy ŠSČR
Ostatní:
 turnaj bude započítán na LOK ČR
 propozice byly schváleny komisí mládeže ŠSČR
Losování:
 losování 1. kola proběhne po ukončení prezence. Losování dalších kol
vždy po ukončení předchozího kola

