ŠACHklub Písek pořádá
KP družstev mladších žáků 2019
Vyhlašovatel soutěže :

Komise mládeže Jihočeského kraje

Termín

:

Sobota dne 27.4.2019

Ředitel turnaje

:

Ing. Josef Streďák, Jablonského 392, 397 01 Písek, 777 769 501, j.stredak@seznam.cz

Hlavní rozhodčí

: Martin Hejda

Hrací místnost

:

Kulturní dům, Nábřeží 1.máje 1605, Písek

Složení družstva

:

Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů. Ke každému zápasu musí nastoupit:
a) 4 hráči narození 1. 1. 2007 a mladší
b) chlapec /dívka narozen/a/ 1. 1. 2010 a mladší
c) dívka narozena 1. 1. 2007 a mladší
d) nelze spojit bod c a b. v jednu šachovnici
e) k zápasu může nastoupit v družstvu jeden host či cizinec
f) právo účasti přihlášená družstva z oddílů a šachových kroužků DDM a škol z Jč. kraje

.
Doplňkové pravidlo
g) pokud družstvo bude složeno z hráčů roč. 2007 a mladších, ale nebude splňovat
některou z podmínek b a c bude hrát bez nároku na postup.
Právo
účasti
.

:

a) družstva oddílů JčŠS
b) družstva kroužků škol či DDM z Jč kraje, hráči nemusí být registrováni v ŠSČR

Systém hry

:

a) Při účasti 9 a více družstev se hraje systémem každý s každým ve dvou skupinách, do finálové skupiny
postupují družstva na 1. a 2. místě. Vzájemný zápas ze skupiny se započítává.
Rozdělení do skupin se stanoví dle Elo základní sestavy.
Rozdělení do skupin:
Sk. A: družstva 1, 4, 5, 8 atd. Sk. B: družstva 2, 3, 6, 7 atd.
b) Při účasti 8 a méně družstev se hraje systémem každý s každým.
Při malém počtu družstev se může prodloužit hrací tempo.
Maximální počet kol se doporučuje 7 kol.

Program

:

08,00 - 09,00 prezence + uspřesnění soupisek
09,15
zahájení 1.kola
bude vyhrazen čas na oběd
V cca 16,00
ukončení
16:30
vyhlášení výsledků

Tempo hry

:

Tempo 2 x 20 minut + 5 sekund za tah.

Hodnocení týmu

:

3 body za vítězství, 1 bod za remízu, 0 bodů za prohru

Postup

:

Na MČR družstev mladších žáků 2019 postupuje vítěz a družstvo na 2. místě.

Soupisky

:

Zaslat na adresu j.stredak@seznam.cz do 16:00 dne 26.4.2019. Soupiska musí obsahovat:
Označení soutěže, Přesný název družstva, Jméno, příjmení a kontakt na vedoucího družstva (telefon a e-mail).
U všech hráčů – jméno, příjmení, datum narození, označení hráčů základní sestavy (Z), u neregistrovaných hráčů (N),
hostů (H) a cizinců (C) potvrzení oddílu či školy nebo kroužku.
Soupiska smí obsahovat max. 10 hráčů, z toho max. 5 hostů. U registrovaných hráčů - hostů povolení k hostování.
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho Elo ČR nebylo o více než 300. bodů nižší než Elo kteréhokoliv
hráče nasazeného na soupisce pod ním, a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než Elo kteréhokoliv hráče
nasazeného nad ním. U hráčů bez koeficientu Elo budou za Elo dosazeny hodnoty dle klasifikačního řádu, tedy,
za 3.VT 1250, za 4.VT 1100 a za 5.VT 1000. Výše VT se bere výhradně z databáze ŠSČR.
Pokud je družstvo neúplné, staví se družstvo od 1. šachovnice a nesmí se vynechat žádná šachovnice.

Startovné

:

200,-Kč / družstvo

