pořádá z pověření Šachového svazu Olomouckého kraje

Otevřený krajský přebor mládeže v šachu 2017/2018 – 1. turnaj
Turnaj je součástí Grand Prix ŠSOK v rapid šachu mládeže .

Termín:

sobota 14. října 2017

Místo:

Městský úřad - budova IPOS - společenský sál, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
GPS: 50.2273419N, 17.2119169E

Kategorie:

H, D 10 – hráči nar. 2008 a mladší

H, D 14 – hráči nar. 2004 a mladší

H, D 12 – hráči nar. 2006 a mladší

H, D 18 – hráči nar. 2000 a mladší

Hrací systém: švýcarský na 7 kol, tempem 2 x 20 minut s čekací dobou 20 minut na partii
Pomocné hodnocení při rovnosti bodů: střední Buchholz, Buchholz,
Sonneborn-Berger, progress, los

Pravidla:

Hraje se podle Pravidel šachu FIDE (příloha G4). Nepřípustný tah se trestá
přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie je prohraná po dokončení
třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii.
Výsledky budou započteny na LOK v rapid šachu.

Časový program:

Startovné:

8:30 - 9:30 prezentace
9:45 - 15:15 1. – 7. kolo
15:30 předpokládané zakončení

50 Kč v termínu přihlášení hráči registrovaní v ŠSOK jako aktivní, 70 Kč ostatní

Podmínka účasti:

hráči registrovaní i neregistrovaní přihlášení v termínu

Ředitel turnaje:

Pavel Koriťák

Hlavní rozhodčí:

Karel Volek

Občerstvení:

zajištěn bufet po celou dobu turnaje

775 246 471

pav.kor@seznam.cz

Doprava:

parkoviště před budovou městského úřadu IPOS, GPS: 50.2265925N, 17.2120567E
z autobusové nádraží 400 m,
5 min.
z vlakového nádraží 1,6 km,
20 min. nebo
linkou č. 950112310 10 min.

Ceny:

nejlepší hráči každé kategorie obdrží poháry, diplomy a medaile
věcné ceny jsou zajištěny pro všechny účastníky turnaje

Přihlášky:

do 12. října 2017 telefonicky nebo na email ředitele turnaje
v přihlášce uveďte příjmení, jméno, datum narození a klub nebo místo

Upozornění: za děti zodpovídá po celou dobu turnaje doprovod starší 18 let!
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Na realizaci Otevřeného krajského přeboru mládeže
v šachu 2017/2018 - 1. turnaje finančně přispívá:

