ŠK ZIKUDA Turnov a Šachový svaz České republiky
pořádají

Pohár ČR v rapid šachu družstev 2017
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.

Řídící orgán:

STK ŠSČR

Ředitel turnaje:

Ing. Zdenek Maršálek, tel: + 420 602 365 904

Termín konání:

sobota 23. 9. 2017

Přihlášky:

Elektronicky do 8. 9. 2017 na adresu ředitele turnaje zdenek.marsalek@quick.cz spolu
s platbou vkladu; po termínu jen do vyčerpání kapacity hrací místnosti.
Čtyřčlenná družstva hrající v sezóně 2016/2017 tht Extraligu, 1. a 2. ligu a postupující
družstva z krajských přeborů; z každého KP postupují 3 družstva. Pořadatel může přidělit
4 divoké karty, STK ŠSČR může přidělit 8 divokých karet.
Je povolen start jednoho cizince nebo jednoho hosta v sestavě družstva, pokud byl tento
hráč na soupisce některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu 2016/2017.
600 Kč za družstvo

Právo účasti:

Vklad:

Spolu s přihláškou do 8. 9. 2017 na číslo účtu: 43-7633060267/0100 s variabilním
symbolem 3xxxxx (rapid), či 4xxxxx (blesk) či 34xxxxx (za xxxxx dosadit kód oddílu dle
registrace v databázi ŠSČR (http://db.chess.cz/oddil.php).
CENTRUM Babylon, Nitranská 1, Liberec – sál EXPO

Platba:

Místo konání:
Technická ustanovení:
Předpis:

Hraje se podle pravidel FIDE pro rapid šach, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.

Tempo a systém:

Tempo 2 x 15 min + 5 s na tah, švýcarský systém na 9 kol.

Hodnocení:

1. „olympijský systém“ – skóre (počet dosažených bodů na šachovnici).
2. vítězné body družstva – (vítězství 3 body, remíza 1 bod).
3. vyšší součet vyhraných partií.
4. lepší výsledek proti prvnímu, druhému atd. družstvu.
5. los.

Zápočet ELO:

Výsledky budou zaslány na FRL – rapid a na LOK – rapid.

Cenový fond:

Cenový fond (minimálně): 8000 Kč, 5000 Kč, 3500 Kč, 2000 Kč, a 1500 Kč, věcné ceny.

Časový plán:

Prezence 8:30 – 9:00, zahájení v 9:30, předpokládaný konec v cca 18 hodin.

Rozhodčí:

Jiřina Prokopová, Kateřina Šmajzrová, Tomáš Ďúran

Námitky:

Bude ustanovena tříčlenná námitková komise, zastupující v daném okamžiku řídící orgán
soutěže. Případná námitka se podává s vkladem 100 Kč. Tento vklad bude vrácen
v případě kladného vyřízení, v opačném případě propadne ve prospěch pořadatele.

Závěrečná ustanovení:

Po celou dobu turnaje platí v hrací místnosti zákaz kouření, konzumace alkoholických
nápojů a používání elektronických komunikačních prostředků pro všechny zúčastněné
(vyjma obslužná PC pořadatele).
Zajištěno běžné občerstvení včetně teplých jídel. Možnost zajištění ubytování (viz další
stránka propozic).

Ing. Jan Malec, předseda STK ŠSČR

Ing. Zdenek Maršálek, ředitel turnaje

Doporučujeme ubytování: WELLNESS HOTEL BABYLON (v hotelu se nachází hrací sál) - www.hotelbabylon.cz
Cena za ubytování zahrnuje snídani a je s 20% slevou z pultových cen z libovolného pokoje. Ke každému dospělému je 1.dítě do
12 let zdarma. Každé další dítě je za 850 Kč.
V ceně ubytování je také vstup do AQUAPARKU, LUNAPARKU, iQPARKU, iQLANDIE a ZOO Liberec.
Více informací: www.centrumbabylon.cz
Cena nezahrnuje náklady na telefonní hovory z pokoje, parkovné v krytém parkovišti a vysoko rychlostní internet.
REZERVACE UBYTOVÁNÍ NA ADRESE: rezervace@hotelbabylon.cz
Pro uplatnění zvýhodněné ceny používejte heslo: ŠACHY 2017
Více informací na tel. čísle: 485 249 597
Parkování:
- na parkovišti přímo v hotelu Babylon
- před Centrem Babylon
Stravování:
- pro ubytované v hotelu je snídaně v ceně
- ve WELLNESS HOTEL BABYLON dle vlastního výběru
- v Centru Babylon se nachází několik restaurací

