
Krajský přebor mládeže ŠSLK v šachu 2017 

HD 12, 14, 16 

Řídící orgán: Komise mládeže ŠSLK 

Pořadatel: Z pověření KM ŠSLK turnaj pořádá ŠK Libštát + ŠK ZIKUDA Turnov 

Termín: sobota 13. 5. 2017 – neděle 14. 5. 2017 

Místo konání: Penzion Ráj, Skokovy 13, Žďár 294 11,  

tel: 777 338 843, info@penzionraj.cz, www.penzionraj.cz 

Ředitel přeboru: Zdeněk Maršálek, tel.: 602 365 904, zdenek.marsalek@quick.cz 

Hlavní rozhodčí: Jan Malec, tel.: 604 440 959, malec17@seznam.cz 

Kategorie: H12, D12 – 1. 1. 2006 a mladší 

                   H14, D14 – 1. 1. 2004 a mladší 

                   H16, D16 – 1. 1. 2002 a mladší 

Jednotlivé věkové kategorie dívek a chlapců budou hrát společný turnaj. Vítěz kaž-

dé kategorie bude vyhlášen krajským přeborníkem v šachu pro rok 2017. Vyhod-

nocení bude provedeno pro každou kategorii zvlášť. 

Účastníci: Turnaj KP ve výše uvedených kategoriích je otevřený pro všechny hráče 

a hráčky s platnou registrací v oddílech ŠSLK. 

Postupy: Z krajského přeboru na Mistrovství Čech 2017 v kategoriích H12, H14 a 

H16 postupují tři hráči v každé kategorii. 

Jedno další postupové místo v každé kategorii přidělí KM nominací (tzv. divoká 

karta). 

Pro kategorie D12, D14 a D16 je Mistrovství Čech pořádáno jako otevřený turnaj. 

Přímý postup: V případě účasti v krajském přeboru neztrácí přímo postupující na 

Mistrovství Čech 2017 právo postupu a v případě jeho umístění na postupovém 

místě přechází právo postupu na dalšího hráče v pořadí. 

Postupy mají zajištěny Matěj Hurtík, Kryštof Hofman a Filip Dolenský.  

Systém hry: 7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů rozhoduje o 

pořadí střední buchholz, buchholz, progres, vzájemný zápas, los. 

Tempo hry: 45 minut + 30 sekund na tah se zápisem podle pravidel FIDE. Čekací 

doba je 10 minut od začátku každého kola. 

Náklady: Každý hráč a každá hráčka startují na vlastní náklady. 

Vklad: 50,- Kč za hráče či hráčku přihlášené do 7. 5. 2017.  
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Časový plán:  

sobota 13. 5. 2017  

presence 7:45 – 8:30 hodin 

zahájení od 8:30 do 8:40 hodin 

1. kolo 8:45 

2. kolo 10:50 

3. kolo 13:55 

4. kolo 16:00 

neděle 14. 5. 2017 

5. kolo 8:45 

6. kolo 10:50 

7. kolo 13:55 

vyhlášení výsledků od 16:00 do 16:30 hodin 

Ceny: Poháry, diplomy a věcné ceny. 

Občerstvení: U hlavního hracího sálu bude otevřena restaurace po celou dobu ko-

nání turnaje. 

Přihlášky: Zasílejte na e-mail ředitele turnaje. V přihlášce uveďte příjmení, jméno, 

datum narození, oddíl a kategorii. 

Hráči a hráčky přihlášení po 7. 5. 2017 budou do turnaje přijati pouze za zvýšený 

vklad a do vyčerpání kapacity hrací místnosti. Kapacita místnosti je 70 maximálně. 

Ubytování: Ubytování je možné přímo v penzionu Ráj. Cena za noc činí maximál-

ně 300,- Kč. Objednávky ubytování posílejte do 1. 5. 2017.  

Ostatní informace: 

V sobotu vás zveme na společenský program!  

 

Výsledky turnaje budou započítány na LOK ČR. 

 

Těšíme se na vaši účast 

Jan Weiser Jiří Pospíšil 
KM ŠSLK za ŠK Libštát 


