
ŠACHOVÝ ODDÍL TJ SOKOL MISTROVICE  

VÁS ZVE NA 

3. kvalifikační turnaj KP mládeže PDŠS 2019/2020 
 

v kategoriích do 14 a do 16 let 
 

 Datum konání: sobota 25. ledna 2020 

 Místo: tělocvična vedle Hostince U Novotnů v Mistrovicích 

  Právo účasti: kategorie HD 14 – ročníky 2007 a mladší 

kategorie HD 16 – ročníky 2005 a mladší 

v turnajích mohou startovat i neregistrovaní v PDŠS 

 Hlavní rozhodčí: Mgr. Jiří Krištof 

 Ředitel turnaje: Karel Halbrštát 

mobil:  606 101 706, e-mail: khalbrstat@seznam.cz 

 Přihlášky: jmenovité e-mailem na adresu ředitele turnaje do 19:00 hodin 

23. 1. 2020 s uvedením jména, data narození a ELA nebo VT.  

 Startovné: registrovaní v PDŠS 30,-Kč, neregistrovaní v PDSŠ 50,-Kč. Hráči z 

listiny reprezentantů PDSŠ A zdarma, B se slevou 50%. Předem 

nepřihlášení hráči budou do turnaje přijati, zaplatí ale startovné zvýšené o 

30,- Kč. 

 Materiál: na každého lichého hráče je nutné přivézt kompletní šachovou 

soupravu a funkční digitální šachové hodiny, jinak pořadatelé 

nemohou zaručit přijetí do turnaje. 

 Systém turnaje: 7 kol švýcarským systémem 2 x 20 minut na partii + 5 s na tah bez 

povinného zápisu, nasazování programem Swiss Manager. Turnaj bude 

započten na rapid LOK. 

 Časový rozvrh: 8.15 – 8.45  prezentace 

  9.00 – 15.00 1. -  7. kolo 

  15.00  vyhlášení výsledků, zakončení turnaje 

 Výsledky:               o pořadí rozhoduje: 1. body 2. vzájemné partie mezi hráči, o které   

                                             se jedná 3. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů, 4. Buchholz    

                                             5. hodnocení podle systému Sonneborn-Berger 6. vícekrát černé 7. los. 

 Cenový fond: zajištěny věcné ceny pro minimálně polovinu zúčastněných v minimální 

výši 75 % vybraného startovného. Diplomy pro první tři v obou 

kategoriích v HD. 

 Poznámky: turnaj se bude řídit Přílohou ŠSČR pro rapid a bleskový šach - prohrává 

druhý nepřípustný tah. Hráč smí mít u sebe mobilní telefon, ten však musí 

být vypnutý. Další pravidla budou upřesněna na místě.   

  Přihlášením do turnaje dává účastník (zákonný zástupce) souhlas se 

zpracováním osobních dat nutných pro zápočet údajů na LOK a další 

prezentaci výsledků, taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, 

jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a sponzorů. 

                 Občerstvení:     během celého turnaje Hostinec U Novotnů 


