ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod
pořádá XIV. otevřený turnaj

„Velká cena města Havlíčkova Brodu 2019“
v rapid šachu mládeže do 16 let
Za podpory města Havlíčkův Brod a partnerů
Záštitu nad turnajem převzali:
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová a senátor a starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl
Datum konání:
Místo konání:

Sobota 27. dubna 2019
Hotel Slunce, Jihlavská 985, Havlíčkův Brod (www.hotelslunce.com), velký sál +salonky.

Ředitel turnaje:
Rozhodčí:

Václav Paulík, tel.728982327, e-mail:chesshb@seznam.cz, zástupce: Ladislava Nováková
Karel Brodina s kolektivem.

Právo účasti:
Prezence:
Zahájení turnaje:
Hrací systém:

Hráčky a hráči narození v roce 2003 a mladší (registrovaní i neregistrovaní, včas přihlášení).
8.00 – 8.50 hod.
9.10 hod. – ukončení mezi 15.30 – 16.00 hod.
Dva samostatné turnaje jednotlivců M/ H+D do 8,10 let S/ H+D do 12,14,16 let
Švýcarský systém na 8 kol, losování programem Swiss-Manager (dle pravidel pro rapid šach,
vyjma bodu A4.2). Partii prohrává hráč, který provedl na šachovnici 3. nepřístupný tah.
.
2x15 minut na partii plus 5 sekund/tah
Na každého lichého hráče přivést 1 kompletní soupravu, včetně funkčních digitálních šachových hodin!

Hrací tempo:
Hrací materiál:

Přihlášky:

Do 18. dubna 2019 na email adresu ředitele turnaje, chesshb@seznam.cz,
V přihlášce uveďte: jméno, příjmení, datum narození, oddíl/ŠK (nebo ZŠ).
Přihlášky budou akceptovány do max. kapacity 160 hráčů!

Startovné:

80,- Kč za hráče ( žáci pořádajícího ŠK TJ Jiskra H.Brod, startovné neplatí)

Hodnocení

Ceny:

Výsledky se započítají do celkových výsledků Ligy mládeže Vysočiny -KP
V kategoriích chlapců a děvčat:
ročník narození:
H16, D16: 2003 a 2004
H10, D10: 2009 a 2010; H12,D12 : 2007 a 2008
H14, D14: 2005 a 2006
H8, D8 : 2011 a mladší.
Závěrečné vyhodnocení dle kategorií v souladu s rámcovými propozicemi Ligy Vysočiny.
Vítězové turnajů A a B obdrží poháry.
Pro první tři vítěze každé kategorie, diplom, medaile, věcná cena
Vyhodnoceni budou tři nejlepší žáci/žákyně ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Cenu K. Havlíčka Borovského, obdrží hráč /hráčka/ s největším počtem výher (při rovnosti výher – pořadí)
Věcné ceny pro všechny účastníky turnaje!

Oběd - občerstvení
.

V restauraci hotelu Slunce, dle jídelního lístku objednat na recepci hotelu do 10,00 hodin.

Podmínka účasti

Včasná prezence, souhlas s PROPOZICEMI a s pořizováním fotografií, videí, či zvukových záznamů
a zároveň souhlasí se zpracováním a zveřejněním osobních údajů pro potřeby turnaje
i ve sdělovacích médiích.
Každý hráč musí mít po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod starší 18 let.
Doprovod za své hráče plně zodpovídá.

Poznámka:

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy propozic do zahájení turnaje.
Výsledky turnaje budou odeslány k zápočtu na LOK ČR v rapid šachu.
Další informace k turnaji sledujte na: www.sachy-hb.cz
Mezi jednotlivými koly, vědomostní soutěž.

Parkování aut u hotelu zdarma.
Těšíme se na Vaší účast!

