Krajský přebor
družstev
- liga mládeže
2018
(o postup do 1. ligy
mládeže 2018-19)
Turnaj pro registrované
i neregistrované hráče

Systém hry:
A: Při účasti do 4 družstev včetně se hraje každý
s každým dvoukolově
B: Při účasti 5 – 8 družstev každý s každým
Tempo hry:

Tempo 2 x 25 minut + 10s/tah

Pořadí :
Dle Soutěžního řádu ŠSČR čl. 5.3
Složení družstva:
Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů
Ke každému zápasu musí nastoupit
a) 4 hráči narození 1. 1. 2002 a mladší
b) min. 1 dívka nar. 1. 1. 2002 a mladší, nebo
chlapec narozen 1. 1. 2007 a mladší
c) mladší hráč narozen 1. 1. 2005 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 2017/18) nebo
jeden host
Postup:
Vítězné družstvo postupuje do 1. ligy mládeže
roč. 2018/2019. Hráči při přihlášení do 1. ligy musí
být členy ŠSČR, jinak právo postupu přechází na
další družstvo v pořadí, které splňuje podmínky.

29. dubna 2018
Pořadatel:

Šachová akademie VŠTE

Místo:

Klubovna ŠA VŠTE
České Budějovice, Okružní 517/10

Časový program:
08:00 - 9:00
Prezence
9:10
Zahájení
9:15
1. kolo

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:

Uzávěrka je 28. 4. 2018 do 20:00 hod!
Soupisky:
Družstva předloží při prezenci - soupiska obsahuje:
Označení soutěže, Přesný název družstva, Jméno,
příjmení a adresu, telefon a mail vedoucího družstva
U všech hráčů – jméno, příjmení, datum narození,
evidenční číslo LOK.
Označení hráčů: zákl. sestava (Z), neregistrovaný
hráč (N), host (H), cizinec (C), volný hráč (VH).

Kontakt: Ing. Rudolf Černík, cernikr@volny.cz
tel 604 104 593
Startovné:
300,-Kč/družstvo
.
Ceny:
První tři družstva obdrží diplomy, vítězné družstvo
putovní pohár, další ceny dle možností pořadatele.
Materiál:
Každé družstvo přiveze 4 vhodné funkční šachové
hodiny, ostatní zajistí pořadatel turnaje

Na turnaj Vás zve
pořadatel ŠA VŠTE,
Komise mládeže JčŠS
a Jihočeský šachový svaz

www.jcsach.cz

