Krajská soutěž družstev mládeže 2021 / 2022 – 2. turnaj
Pořadatel:

TJ Štefanydes Polička, z.s.

Termín:

sobota 7. května 2022

Místo konání:

Školní jídelna ZŠ Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Ředitel turnaje:

Mgr. David Schaffer, tel.: 731 012 518, e-mail DSchaffer@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

Mgr. David Schaffer

Právo účasti:

Šachové oddíly a kroužky Pardubického kraje

Složení družstva: Čtyřčlenné, 3 chlapci rok narození 2007 a mladší, 1 dívka rok narození
2007 a mladší nebo 1 chlapec rok narození 2010 a mladší. Družstvo může mít 2 náhradníky.
Hosté ani volní hráči nejsou povoleni, tj. nemohou startovat hráči, kteří jsou v základních
sestavách vyšších soutěží. Mohou hrát i neregistrovaní hráči, ale aby se družstvu počítaly
výsledky do celkového pořadí v KSD, musí v každém utkání nastoupit alespoň dva
registrovaní hráči.
Systém soutěže: Švýcarský systém na 7 kol, 2 x 20 minut + 5 s za tah. (Lze změnit podle
počtu družstev). Hodnocení je olympijským způsobem (skóre). Při kontumační výhře dostává
družstvo 2 body. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria: Vzájemný zápas,
Buchholz, zápasové body, lepší výsledek na 1, 2 atd. šachovnici.
Bez povinného zápisu. Nasazování pomocí programu SwissManager.
Startovné: 150,-Kč se platí při prezentaci. Družstvo bez přihlášení 200,-Kč.
Časový rozvrh:

8.30 - 8.45
9.00 - 15.00
15.30

Ceny:

pro všechny účastníky

Šachový materiál:

zajistí pořadatel

prezentace
turnajový program
vyhlášení výsledků

Přihlášky:
Do 5. 5. 2022 e-mailem řediteli turnaje. V přihlášce uveďte název a složení družstva, data
narození hráčů, odpovědného vedoucího. Soupiska se odevzdá až při prezentaci.
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. Výsledky turnaje bude započítány na rELO.
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.
Turnaj se bude řídit hygienickými opatřeními dle aktuálního nařízení Vlády ČR.
Nutné přezůvky!
V Poličce dne 17. 3. 2022, Mgr. David Schaffer

