Šachová škola pat a mat, z.s.
Z pověření KM ŠSČR pořádá
Šachová škola pat a mat, z.s.

Mistrovství České republiky družstev mladších žáků 2021
Řídicí orgán:

KM ŠSČR

Pořadatel:

Šachová škola pat a mat, z.s.

Ředitel soutěže:

Michal Mach, 732 636 825, machmichal@seznam.cz

Rozhodčí:

Šmíd Jaroslav (FA), Roman Burda (R2), Magdaléna Kratochvílová (R2), Jakub
Šulc (R3), Borůvka Milan (R1)
Borůvka Radim - Online

Termín:

11. - 13. 6. 2021

Místo:

Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, 130 20 Praha
http://www.hotelgiovanni.cz/

Právo účasti:

Je dáno postupovým klíčem

Systém hry:

Švýcarský systém na 9 kol, 25 min + 10 s na tah
Turnaj bude řízen poslední verzí programu Swiss-Manager. Hraje se podle pravidel šachu
FIDE, přílohy pravidel ŠSČR pro rapid šach a podle Soutěžního řádu ŠSČR. Nepřípustný tah
se trestá přidáním 2 minut soupeři a partie bude prohlášena za prohranou po dokončení
druhého nepřípustného tahu. Na 36 šachovnicích bude zajištěn on-line přenos. Soutěž bude
započítána na národní rapid LOK.
Ke každému zápasu musí nastoupit:
· 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1.1.2009 a mladší.
· 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1.1.2012 a mladší.
· 1 dívka narozena 1.1 2009 a mladší. Nelze sloučit dívku a mladšího žáka na jednu
šachovnici.
V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči a hráčky
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů
nižší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním, a aby nebylo o
více než 300 bodů vyšší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním.
Každý hráč/ka musí mít po celou dobu konání MČR zodpovědný doprovod starší 18 let,
který za své hráče plně zodpovídá.

Složení družstev:
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Základní hodnocení:
Základním hodnocením je počet zápasových bodů (3b za výhru, 1b za remízu, 0b za prohru).
Pomocná hodnocení:
1)
2)
3)
4)
5)

Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint)
Počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre])
Buchholz krácený o výsledek nejhoršího družstva
Buchholz z partiových bodů
Los

Vklad:

Za přihlášku v řádném termínu 500, - Kč, po termínu 600,- Kč.

Ceny:

Poháry a medaile pro první tři družstva, pamětní list pro ostatní družstva.
Věcné ceny pro prvních 5 družstev

Ubytování a stravování:
V 4* hotelu Don Giovanni, 1 až 4. lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, wifi
Strava omezeným bufetem.
Parkovné pro ubytované
100Kč/auto/24h
Ubytování s plnou penzí
700Kč/den --- 3-4 lůžkový pokoj
900Kč/den --- 1- 2 lůžkový pokoj
Ubytování se snídaní bez stravy
400Kč/den – 3-4 lůžkový pokoj
600Kč/den – 1-2 lůžkový pokoj
Možnost objednání samostatných jídel pro ubytované/neubytované
250Kč/ 350Kč
Zveřejňování výsledků:
V hracích místnostech budou vyvěšovány startovní listiny, nasazení kol, výsledky a
průběžné pořadí po každém kole.
On-line:

36 partií, to je prvních 6 zápasů, odkaz na webu akce.

Hrací materiál:

Zajišťuje pořadatel

Přihlášky:

Předběžné podoby soupisek zašlete současně s přihláškou do 21. 5. 2021. Definitivní
soupisky (vč. souhlasu mateřského oddílu s hostováním) pak zašlete do 8. 6. 2021
elektronicky na e-mail ředitele turnaje. Soupiska bude obsahovat: a) Označení soutěže b)
Přesný název družstva uvedený na přihlášce c) Jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail
vedoucího družstva d) U všech hráčů musí být uvedeno jméno, příjmení, ročník narození
a ev. č. LOK. e) Soupiska smí obsahovat maximálně 10 hráčů. Počet hostů na soupisce je
max. 5. f) Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy a hosté. g) U hostů je
nutný souhlas mateřského oddílu s hostováním.
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Časový plán:
Pátek 11. 6. 2021
13:00 – 15:00 prezence a ubytování
15:30 - 15:50 slavnostní zahájení
16:00 - 17:15 1. kolo
17:20 - 18:35 2. kolo
18:30 - 20:00 večeře
Sobota 12. 6. 2021
07:30 – 09:00 snídaně
08:45 – 10:00 3. kolo
10:05 – 11:20 4. kolo
11:25 – 12:40 5. kolo
12:00 – 13:30 oběd
14:00 – 15:15 6. kolo
15:20 – 16:35 7. kolo
16:45 - 19:00 doprovodný program
18:30 – 20:00 večeře

Neděle 13. 6. 2021
07:30 – 09:00 snídaně
08:45 – 10:00 8. kolo
10:05 – 11:20 9. kolo
11:30 – 13:00 oběd
13:30 – 14:00 vyhlášení výsledků, zakončení
Doprovodný Open hotelu Don Giovanni– pro děti i dospělé
Hrací tempo stejné jako hlavní turnaj, začátek kol je také stejný

Doprovodný program:
Bude upřesněn před akcí podle pandemické situace. Družstva budeme informovat.

Srdečně se těšíme na Vaši účast!
Michal Mach
ředitel soutěže

Roman Burda
předseda Šachové školy pat a mat
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