Šachový spolek Železné hory
pořádá 8. ročník seriálu šachových turnajů pro mládež do 16 let

CHVALETICKÁ ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA
Turnaje CHŠO

Časový program
turnajů

Věkové kategorie
turnajů

Systém soutěže

Vyhodnocení
pořadí v turnaji

Vyhodnocení
pořadí v celém
seriálu turnajů
CHŠO

Přihlášky do
turnaje

Startovné, počet
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1. turnaj : 14.3.2020 v jídelně ZŠ Třemošnice
(turnaj „O Lichnickou věž“)
2. turnaj : 9.5.2020 v sále Jana Kašpara, Krajský úřad Pardubice
3. turnaj : 20.6.2020 v sále Jana Kašpara, Krajský úřad Pardubice
Všechny tři turnaje mají následující časový plán :
do 9:20
prezentace účastníků v hrací místnosti
od 9:30 do 15 hodin
1. – 7. kolo turnaje
15:15
vyhlášení výsledků turnaje, předání cen
Turnajů olympiády se mohou účastnit registrovaní i neregistrovaní hráči
a hráčky, kteří startují ve třech věkových kategoriích:
Kategorie A: narození 2011 a mladší
Kategorie B: narození 2008 a mladší
Kategorie C: narození 2004 a mladší
Mladší hráči a hráčky mohou hrát ve věkově starší kategorii, avšak
pouze v jedné v celém seriálu turnajů.
V rámci jednoho turnaje CHŠO se hrají tři samostatné turnaje podle
výše uvedených věkových skupin. Hraje se švýcarským systémem na 7
kol s časem 15 minut na partii a přídavkem 5 vteřin za provedený tah
pro každého hráče. Nasazování kol pomocí programu Swiss Manager.
O pořadí v turnaji rozhodují následující kritéria:
- počet získaných bodů
- buchholz krácený o výsledek hráče s nejnižším bobovým ziskem
- vzájemná partie
- buchholz
- S-B
- mladší před starším
Zvlášť se vyhodnocují chlapci a dívky.
V každém turnaji je bodově ohodnoceno prvních deset míst sestupně
takto:
1. místo 10 bodů, 2. místo 9 bodů atd …
Každému účastníku se sečtou takto získané body ze dvou nejlépe
odehraných turnajů. Při rovnosti bodů o pořadí rozhoduje úplné datum
narození (mladší je vyhodnocen jako lepší).
Zvlášť se opět vyhodnocují chlapci a dívky.
Do turnajů se účastníci přihlašují zásadně e-mailem na adresu:
silar3@seznam.cz nejpozději do 18 hodin v pátek v týdnu před
termínem příslušného turnaje. Uvítáme skupinové přihlášky od
vedoucích kroužků či šachových oddílů. V přihlášce stačí uvést:
příjmení a jméno, úplné datum narození a příslušnost k oddílu.
Není v celém seriálu inkasováno. Celkový počet startujících v každém
turnaji je omezen na maximálně 110 účastníků !! Proto dbejte na
včasnost přihlášky !

Cenový fond

Ředitel seriálu
Rozhodčí
Občerstvení

Každý účastník CHŠO získá za účast v kterémkoliv turnaji cenu, kterou
si vybere v pořadí podle umístění v turnaji. Nejprve si vybírají účastníci
na prvním místě, potom na druhém atd…
V každém turnaji budou také vyhodnoceni nejmladší účastníci
s ročníkem narození 2013 a mladší.
Hráči a hráčky na prvních třech místech v turnaji obdrží navíc medaili a
diplom.
Celkové pořadí bude vyhodnoceno ihned po ukončení 3. turnaje.
Vítězové (3 chlapci a 3 dívky) získají pohár do trvalého držení a dort.
Ceny získají také chlapci i dívky na 2. a 3. místě celkového pořadí.
Absolutní vítěz turnaje „O Lichnickou věž“ obdrží putovní pohár, na
který bude vyryto jeho jméno. Bude jím hráč, který v tomto turnaji
získá nejvíce bodů (při rovnosti bodů bude mít přednost věkově mladší).
Ing. Lubomír Šilar, U Kulturního domu 158, 533 12 Chvaletice
mobil: 774 521 088, e-mail: silar3@seznam.cz
Ing. Ondřej Jareš (swiss manager), PhDr. Miroslav Tyč, Ing. Jiří Jura
Na turnaji O Lichnickou věž bude k dispozici v omezeném provozu
školní jídelna. Při turnajích v Pardubicích je k dispozici drobné
občerstvení na chodbě v přízemí KÚ Pardubice případně v blízkém
centru města.

Těšíme se na Vaši hojnou účast !!

