PROPOZICE
Přeboru města Prostějov 2017 v šachu jednotlivců
Oddíl šachů SK PROSTĚJOV pořádá Přebor města Prostějov jako otevřený přebor jednotlivců se zápočtem do LOK ČR.
Turnaj bude odehrán švýcarským systémem na 9. kol a je přístupný všem registrovaným hráčům.
Při počtu hráčů 10 a méně bude hráno systémem každý s každým.
1. Právo účasti :
Všichni přihlášení hráči po zaplacení startovného, splňující podmínku registrace v LOK ČR se statutem „Aktivní“.
2. Termín konání Přeboru města Prostějov 2017.
Zahájení dne:
19. září 2017
Prezentace:
16: 30 – 16 : 45 hod.
Losování:
16 :45 – 17 : 00 hod.
Odehrání 1. kola:
17 :00 – 22 : 00 hod.
2. kolo 26. 9.
3. kolo 3. 10.
4. kolo
10. 10.
5. kolo 17. 10.
6. kolo 24. 10.
7. kolo
31. 10.
8. kolo 7. 11.
9. kolo 14. 11.
Závěr: 21. listopadu 2017 - vyhodnocení, předání diplomů a finančních odměn
Pokud se bude hrát uzavřený turnaj budou termíny jednotlivých kol upřesněny (vložení dohrávek)
3. Hrací doba, tempo hry
Zahájení (spuštění hodin) v 17, 10 hodin. Čekací doba 1 hodina.
Hráči, který se nedostaví bez řádné omluvy protihráči a rozhodčímu k partii, bude po uplynutí 1. hodiny partie
kontumovaná.
Tempo hry: 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce hry s přidáním 30 vteřin na tah od začátku partie.
Dohrávky v sobotu od 09:00 hod. Po domluvě soupeřů a oznámení rozhodčímu je možný i jiný termín.
Výsledek však musí být nahlášený nejpozději do neděle 22:00 hod.
V případě partie osoby mladší 15 let bude na její vyžádání hráno tempem 30 tahů / 90 minut a 30 minut do konce
partie
4. Hrací místnost
Klubovna SK PROSTĚJOV, Sportovní 1, (Vchod od tenisových kurtů; přízemí vpravo )
5. Startovné
Jednotné 100,-Kč. Startovné je povinen uhradit každý účastník před zahájením losování.
Bez zaplacení startovného nebude hráč do turnaje zařazen.
Peníze budou použity na finanční odměny pro nejlepší hráče, zaplacení zápočtu na LOK ČR,
odměnu rozhodčímu.
6. Ceny
Účastníci turnaje obdrží po skončení turnaje na základě dosažených výsledků:
1. - 3. místo ve skupině: diplom, finanční odměnu (jen při počtu hráčů nejméně 12) ve výši:
1. místo: 500,-Kč
2. místo: 300,-Kč
3. místo: 200,-Kč
Při nižším počtu hráčů než 10 budou uděleny pouze věcné ceny, při vyšším počtu hráčů než 13 budou uděleny další
věcné ceny. Přeborníkem šachového oddílu SK Prostějov se stane nejlépe umístěný hráč tohoto oddílu.
7. Pořadí
Rozhoduje:
a) Počet bodů; b) Buchholz; c) Sonneborn; d) Vzájemné utkání; e) Lepší výsledek proti 1., 2. atd.…
8. Rozhodčí
Ing. VIRGLER Karel; Waitova 17, Prostějov
Mob. 776 241 447
9. Přihlášky do soutěže
Nejlépe e - mailové přihlášky nebo textové zprávy SMS zašlete nejpozději do 18. 9. 2015 na adresu rozhodčího:
Karel.Virgler@seznam.cz. Mobil 776 241 447 v přihlášce uveďte jméno, příjmení a své evidenční číslo ELO.
Veškeré akce pořádá oddíl šachů SK Prostějov za finanční podpory Olomouckého kraje a města Prostějov.
V Prostějově dne 1. 7. 2017
Předseda oddílu šachů SK Prostějov: Ing. Karel VIRGLER……

