
PROPOZICE
3. kvalifikační turnaj Krajského přeboru jednotlivců Pardubického kraje 2022-2023

kategorie HD 10 – HD 16
mimo kvalifikaci bude sehrán otevřený open pro kategorie HD 18-20

Pořadatel: Šachový oddíl TJ Lokomotiva Česká Třebová
Místo konání: Vyšší dopravní akademie, Kulturní sál, Skalka 1692, Česká Třebová
Datum konání: sobota 11. února 2023
Časový program: 08:15 – 08:45 hodin prezence

09:00 – 15:30 hodin 1. – 7. kolo
15:30  hodin vyhlášení výsledků

Ředitel turnaje: Ivo Prax, telefon: 608480286, e-mail: ivoprax@gmail.com
Hlavní rozhodčí: Mgr. Jiří Krištof
Rozhodčí: kvalifikovaní rozhodčí z řad vedoucích oddílových výprav
Právo účasti: Hráči a hráčky narozené v roce 2008 a mladší, registrováni v PDŠS a

neregistrovaní. Neregistrovaní (v případě obsazení postupového místa)
získají právo postupu do finále PDŠS jen po následné registraci v ŠSČR.
Kategorie HD 18-20 je otevřena všem přihlášeným účastníkům (open).

Turnaje: HD 10             hráči a hráčky nar. 2014 a mladší
HD 12             hráči a hráčky nar. 2012–2013
HD 14             hráči a hráčky nar. 2010–2011
HD 16             hráči a hráčky nar. 2008–2009

HD 18-20       hráči a hráčky nar.  2004-2007
Systém turnajů: Turnaje se hrají švýcarským systémem na 7 kol 2 x 20+5 s/tah na partii

bez povinného zápisu. Nasazování pomocí programu Swiss Manager.
Hraje se podle pravidel FIDE a Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a
bleskový šach.
V případě účasti 10 a méně hráčů, se hraje systémem každý s každým, čas
bude upraven podle počtu hráčů.
Při shodném počtu bodů rozhoduje pomocné hodnocení podle platného
Soutěžního řádu.
Turnaj HD 18+20 se hraje tempem 2x15+5 s/tah

Startovné: 50,- Kč, vybírá se hotově při prezentaci za každého účastníka turnaje
Ceny: Drobné ceny získají všichni účastníci v kategorii HD 10 a HD 12.

V kategorii HD 14, HD 16 a HD 18-20 získá cenu hráč na 1. – 8. místě.
Přihlášky: Do 18.00 hodin dne 9.2.2023 výhradně emailem na adresu ředitele

turnaje. Později přihlášení hráči budou přijati, ale budou platit
startovné ve výši 80 Kč.

Další: Šachový materiál zajistí pořadatel. Drobné občerstvení k dispozici.


