ŠACHOVÝ KLUB TJ DOLNÍ BENEŠOV VE SPOLUPRÁCI
S KOMISÍ MLÁDEŽE MKŠS, KULTURNÍM DOMEM DOLNÍ BENEŠOV
A SPOLEČNOSTÍ WÜRTH
POŘÁDAJÍ

PÁTÝ TURNAJ KRAJSKÉHO PŘEBORU
MLÁDEŽE V RAPID ŠACHU 2016-2017
FINÁLE SOUTĚŽE

25. 3. 2017 v 9.30 hod.
DOLNÍ BENEŠOV - VELKÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU
Hrají se čtyři samostatné šachové turnaje pro hráče do 10, 12, 14 a 18 let,
švýcarským systémem na 7 kol, tempem 2 x 15 min. + 5 s/tah na partii.

Šachový klub TJ Dolní Benešov ve spolupráci s Komisí mládeže MKŠS,
KD Dolní Benešov a společností Würth
pořádají

PÁTÝ TURNAJ KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE V RAPID ŠACHU
2016-2017

PROPOZICE
Termín:

25. 3. 2017

Místo:

Velký sál kulturního domu v Dolním Benešově, Opavská 161

Prezence:

8.15 – 9.00 hodin

Časový program:

9.15 hodin – zahájení
9.30 hodin – začátek 1. kola
16.30 hodin – předpokládaný konec

Hrací tempo:

2 x 15 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

Hrací systém:

Švýcarský systém na 7 kol dle hracího řádu soutěže.

Kategorie:

Čtyři samostatné turnaje:
1. chlapci a dívky nar. 2007 a mladší – kategorie do 10 let – HD10
2. chlapci a dívky nar. 2005 a mladší – kategorie do 12 let – HD12
3. chlapci a dívky nar. 2003 a mladší – kategorie do 14 let – HD14
4. chlapci a dívky nar. 1999 a mladší – kategorie do 18 let – HD18

Startovné:

50 Kč za hráče přihlášené nejpozději 23. 3. 2017.
100Kč za hráče přihlášené po termínu.

Informace:

Prvních 20 chlapců a dívek z každého turnaje získá body do celkového pořadí seriálu
GRAND PRIX. Na velkoplošném plátně budou promítány informace o turnaji a partie
z 1. šachovnice kat. do 18 let pomocí digitální šachovnice. V hracím sále bude
možnost připojení na internet a výsledky budou online na internetu. Výsledky turnajů
budou zaslány na zápočet rapid LOK.

Ceny:

1) V jednotlivých turnajích v každé kategorii obdrží nejlepší chlapec i dívka pohár.
2) První tři chlapci a tři dívky z každé věkové kategorie obdrží diplomy a medaile.
3) Minimálně první tři hráči z každého turnaje obdrží věcné ceny.
4) V turnaji HD10 obdrží chlapci a dívky do 8 let (2009 a mladší) stejné ocenění
jako v bodech 1 a 2 dle podmínek hracího řádu soutěže, souběh cen není možný.
5) Vylosování hráči získají dort.
Po ukončení turnajů budou vyhlášeny celkové výsledky seriálu GRAND PRIX a
zástupcem MKŠS předány ceny pro celkové pořadí dle hracího řádu soutěže.

Občerstvení:

Bufet v hracím sále, místní restaurace.

Ředitel turnaje:
Rozhodčí turnaje:

Mgr. Radim Krupa, e-mail: radimkrupa@seznam.cz, mobil: 733 695 217
Matouš Gemsa, rozhodčí I. třídy, e-mail: gemsovi@seznam.cz, mobil: 739 903 289

Přihlášky:

Na internetové adrese : http://sachy-msa.dolnibenesov.net/turnaj.php
nebo na adrese ředitele turnaje. Uzávěrka přihlášek 23. 3. 2017.
V krajním případě možnost přihlášení přímo u prezence.
Na Vaši účast se těší ŠK TJ Dolní Benešov
http://sachy-msa.dolnibenesov.net/

