PROPOZICE
5. kvalifikačního turnaje KPJ 2022
kategorie HD 10 – HD 16
Pořadatelé
Místo konání

Šachový spolek Železné hory a Šachový klub Rapid Pardubice, z. s.
Velký sál Domu techniky Pardubice, Náměstí Republiky 2686, Pardubice,
(v blízkém okolí se nachází Zelená brána a Východočeské divadlo).

Termín
Sobota 14. května 2022
Časový program 8:15 – 8:45 presence účastníků
9:00 – 15:30 1. – 7. kolo turnajů
15:30 – 16:00 vyhlášení výsledků, předání cen
Ředitel akce
Lubomír Šilar, silar3@seznam.cz, tel. 774 521 088
Hlavní rozhodčí Ondřej Jareš
Rozhodčí
Miroslav Tyč, Josef Sýkora
Právo účasti
Všichni registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky v rámci PDŠS, ročníky
narození 2007 a mladší.
Hráči a hráčky věkově spadající do mladší kategorie mohou startovat ve starších
kategoriích podle vlastního výběru.
Startovat v kvalifikaci mohou rovněž chlapci, kteří mají zajištěn postup do finále
KPJ z titulu přímého postupu nebo se do finále KPJ již kvalifikovali z předchozího
kvalifikačního turnaje (přímý postup do finále KPJ mají všichni chlapci, kteří se
účastní M Čech 2021 nebo M ČR 2022 a všechny dívky).
Turnaje a
Budou sehrány 4 samostatné turnaje pro věkové kategorie:
věkové
HD 10 hráči a hráčky nar. 2013 a mladší
kategorie
HD 12 hráči a hráčky nar. 2011 – 2012
HD 14 hráči a hráčky nar. 2009 – 2010
HD 16 hráči a hráčky nar. 2007 – 2008
Systém turnajů Při účasti 11 a více hráčů v libovolné věkové kategorii se příslušný turnaj bude
hrát švýcarským systémem na 7 kol, při účasti 10 a méně hráčů v libovolné
kategorii se bude hrát příslušný turnaj systémem každý s každým s případným
zkrácením časového limitu na 15 minut pro každého hráče při účasti 9 – 10
hráčů v turnaji.
Tempo hry bude 20 minut na partii pro každého hráče s přídavkem 5 s za každý
provedený tah. Konečné výsledky budou vyhodnoceny v souladu s platným
soutěžním řádem.
Hra se řídí Přílohou pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach.
Postup do
Právo postupu do finále KPJ získají ve všech turnajích vždy tři hráči s nejlepším
finále KPJ 2022 umístěním, kteří nemají zajištěn postup do finále KPJ z titulu přímého postupu
nebo předchozích kvalifikací.
Přihlášky do
Přihlášky do turnaje se zasílají za celé oddíly (zájmové kroužky, spolky) na e-mail
turnaje
ředitele akce do čtvrtku 12.5.2022. Neregistrovaní hráči a hráčky se mohou
přihlásit i jednotlivě.
V přihlášce je nutno uvést příjmení a jméno hráče, rok narození,
turnaj, kterého se účastní (HD 10, HD 12, HD 14, HD 16).

Startovné
Ceny

Občerstvení
Doplňující
informace

Startovné v každém turnaji činí 50 Kč za každého hráče nebo hráčku. Startovné
se hradí hotově pořadateli při presenci do turnaje.
Drobné ceny získají všichni účastníci v kategorii HD 10 a HD 12.
Pro kategorie HD 14 a HD 16 bude připraveno celkem 16 cen, které budou
rozděleny proporcionálně podle počtu účastníků v jednotlivých turnajích.
Hráči na 1.-3. místě v každém turnaji získají diplom a medaili.
Turnaj se koná v centru Pardubic, kde je možné občerstvení zakoupit v blízkých
prodejnách nebo v restauraci naproti hracímu sálu.
Seznamy přihlášených účastníků dle věkových kategorií budou zveřejněny po
uzávěrce přihlášek v pátek 13.5.2022 na chessresults.

Vypracoval:
Lubomír Šilar, předseda KM PDŠS
dne 20.4.2022

