Hodnocení: Pořadí dle Soutěžního řádu ŠSČR

ŠACHklub Tábor

Postup:

pořádá

Krajský přebor mládeže
družstev žáků - liga mládeže
o postup do 1. ligy mládeže roč. 2020 - 2021
Turnaj bude odeslán na zápočet ELA
Pořadatel akcí:
Datum konání:
Místo:

ŠACHklub Tábor
28. června 2020
Tábor Světlogorská 2771

Ředitel turnajů:
Hlavní rozhodčí:
Další rozhodčí:

Mgr. Vladimír Doležal
bude sdělen před turnajem
budou určeni

Vítězné družstvo postupuje do 1. ligy mládeže v sezóně 20202021

Podmínky účasti a složení družstva:
Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů. Ke každému zápasu musí nastoupit
a) max. 4 hráči narození 1. 1. 2004 a mladší
b) min. 1 dívka nar. 1. 1. 2004 a mladší, nebo chlapec narozen 1. 1. 2009
mladší
c) mladší hráč narozen 1. 1. 2007 a mladší
d) nelze spojit bod b a c na jednu šachovnici
e) k zápasu může nastoupit max. jeden host – cizinec nebo volný hráč
f) k zápasu může nastoupit pouze jeden volný hráč, který byl v základní
sestavě ve vyšší soutěži (1. liga mládeže nebo extraliga v sezoně 2019/20)
nebo jeden host
Soupiska smí obsahovat max. 8 hráčů, z toho max. 3 hosty či daný počet
volných hráčů. U registrovaných hráčů - hostů - povolení k hostování.
Pokud je družstvo neúplné staví se družstvo od 1. šachovnice, nesmí se
vynechat žádná šachovnice

Přihlášky a dotazy: ŠACHklub Tábor, Havanská 2812, Tábor 390 05,
Jaroslav Odehnal
MT: 602840598 mail: sachklub.tabor@seznam.cz

Ceny:

Pohár, medaile, diplom, věcná cena
Účastníci: pamětní medaile či pamětní list
Další ceny: dle možnosti pořadatele

Přihlášky do:

Materiál:

zajistí pořadatel

Obědy:

bude vyčleněn čas na oběd.

23. června 2020 do 18,00 hod.
(uveďte: počet družstev a názvy družstev)
Soupisky včetně základních údajů (datum narození, oddíl,
Z, VH, C, D, ML,) na místě. Po předání rozhodčímu se už
nemění.

Časový program:

08:00 - 9:00 Prezence
9:10 Zahájení
9:15 1. kolo
Systém a tempo hry: Švýcarský nebo každý s každým dle počtu přihlášených
družstev. Tempo max. 2 x 35 minut + 10 s/tah případně
jiné dle počtu přihlášených družstev
Startovné:

300,- Kč/ družstvo

Další podmínky: Budou upřesněny přihlášeným družstvům na základě pokynů
hygienické stanice a vlády ČR ke koronavirusu.

Sledujte www.sachklub.cz

