
Šachový spolek Železné hory z pověření KM PDŠS vydává propozice pro
Krajský přebor jednotlivců 2023

věkové kategorie HD 10, HD 12, HD 14, HD 16, HD 18, HD 20
Pořadatel Šachový spolek Železné horyTermín Pátek 28.4.2023 – neděle 30.4.2023Místo konání Rekreačně – sportovní Areál TESLA-VRŠOV, Horní Bradlo (provozuje R-SA, s.r.o.)https://www.modrovic.cz/Právo účastiTurnajepodle věkovýchkategorií

Mají všichni registrovaní hráči v PDŠS, kteří si vybojovali postup v některém zečtyř sehraných kvalifikačních turnajů v sezoně 2022-23 v kategoriích H10– H16.Dále všechny dívky ve věkových kategoriích D 10-D 16 registrované v PDŠS. Dálemají právo účasti všichni chlapci ve věkových kategoriích H10 – H16, kteří seúčastnili M Čech jednotlivců 2022 nebo M ČR 2023.V kategoriích HD 18 a HD 20 mají právo účasti všichni hráči a hráčky registrovanív rámci PDŠS.Budou se hrát samostatné turnaje v následujících kategoriích:H 10 chlapci nar. 2014 a mladšíH 12 chlapci nar. 2012 a 2013H 14 chlapci nar. 2010 a 2011H 16 chlapci nar. 2008 a 2009HD 18-20 chlapci a dívky nar. 2004-2007D 10–D 12 dívky narozené 2012 a mladšíD 14–D 16 dívky narozené 2008-2011Systém KPJ Turnaje H 10-H 16 a HD 18-20 budou sehrány švýcarským systémem na 7 kol.Turnaje dívek budou sehrány při účasti do 10 dívek systémem každá s každou,nad 10 dívek švýcarským systémem na 7 kol.Tempo hry 40 minut na partii s bonusem 30 vteřin za každý provedený tah.Zápis partie Zápis partií je povinný po celou dobu trvání partie. Výjimku mají předškoláci,kterým se krátí čas na rozmyšlenou o 10 minut před zahájením partie.Předpis Hraje se dle pravidel šachu FIDE, soutěžního řádu a propozic zde uvedených.Časový plán Pátek 28.4.2023 14:00 – 16:00 1. kolo17:00 – 19:00 2. koloSobota 29.4.2023 9:00 – 11:00 3. kolo14:00 – 16:00 4. kolo17:00 – 19:00 5. koloNeděle 30.4.2023 8:00 - 10:00 6. kolo11:00 – 13:00 7. koloDoplňujícíprogram a jehočasový rámec
Pátek 28.4.2023 příjezd a ubytování účastníků 11:00 – 14:00oběd 12:00 – 13:30večeře 18:00 – 19:30Sobota 29.4.2023 snídaně 7:30 – 8:30od 10:00 do 11:00 hodin informační schůzka KM PDŠS s vedoucími mládeže atrenéry (připomínky k soutěžím družstev a jednotlivců v rámci PDŠS a k činnostiKTCM) oběd 12:00 – 13:30večeře 18:00 – 19:30neděle 30.4.2023 snídaně 7:00 – 8:00oběd 12:00 – 13:30vyhlášení výsledků, předání diplomů, medailí a cen 13:30 – 14:10

https://www.modrovic.cz/


Hodnocenívýsledků Při rovnosti bodů na konci soutěže o pořadí rozhodují kritéria, která jsou uvedenav soutěžním řádu.PostupyM Čech Před zahájením KPJ budou zveřejněny počty postupujících na M Čech 2023u dorostenců a juniorů do polofinále M ČR 2023, které PDŠS přidělí KM ŠSČR.Pokud v turnaji pro kategorie HD 18-20 se umístí na postupovém místě dopolofinále M ČR hráči z kategorie HD 18 před hráči z kategorie HD 20, potom setito hráči vyhodnotí z hlediska postupu do polofinále M ČR jako postupujícív kategorii HD 20.Poznámka:Všichni přímo postupující na M Čech, případně ČR mají právo hrát KPJ ve věkovésvé nebo starší, kterou si mohou sami vybrat.Startovné Každý účastník soutěží uhradí pořadateli soutěže startovné ve výši 100 Kč.Položka startovného je určena k pokrytí cenového fondu soutěží.Medaile,diplomy,poháry, ceny
Hráči a hráčky na prvních 3 místech konečného pořadí získají medaile a diplomy.Vítězové se stávají přeborníky PDŠS pro rok 2023. Hráči nebo hráčky na prvních5 místech konečného pořadí dále získají věcné ceny.V turnaji HD 18-HD 20 budou chlapci a dívky vyhodnoceny dle rozdělenéhokonečného pořadí při zachování počtu cen (pět cen pro chlapce a pět pro dívky).Přihlášky,objednávkyslužeb
Vyplněné formuláře závazné přihlášky a formuláře pro objednávku služebs automatickým výpočtem ceny je nutno zaslat na e-mail ředitele soutěží,nejpozději do 16. dubna 2023!! Pořadatel ŠS Železné hory Vám vystaví nazákladě Vaší objednávky fakturu s datem splatnosti do 25.4.2023.Přihlášky a objednávky zasílejte vždy za celý oddíl !!Platby Platbu za objednané služby a startovné zašlou vysílající šachové oddíly) na účetpořádajícího ŠS Železné hory. Číslo účtu je 2600740757/2010 (Fio banka). Datumsplatnosti faktury do 25.4.2023 je nutno bezpodmínečně dodržet !!!Ředitel soutěží Ing. Lubomír Šilar, U Kulturního domu 158, 533 12 Chvaleticee-mail: silar3@seznam.czmobil: 774 521 088Rozhodčí Ing. Martin ŠMAJZR, IApomáhat mu budou Mgr. Jiří Krištof a Adolf Krušina.K objednávcea ceně služeb Objednávka a cena pro každého účastníka je stanovena za celý pobyt s plnoupenzí běhen tohoto pobytu, tj. nelze objednat jednotlivou položku (např. obědnebo nocleh na jednu noc !!). V objednávce a ceně je rozlišen jen způsobubytování a věk účastníků a musí se objednat jako blok! Toto je nutnoupodmínkou majitele zařízení RS TESLA VRŠOV k uvedené výhodné cenovénabídce!Doprovod,odpovědnostza škody
Každý šachový oddíl (spolek, kroužek) zajistí pro své členy osobu starší 18 let,která bude odpovídat za kázeň těchto členů v průběhu celé soutěže (zejménav době, kdy se hrát nebude).Trenérskáčinnost Bude prováděna pověřenými trenéry v průběhu celého KPJ. Vedoucím trenérůbude pan Pavel Němec.Poznámka Pořadatel může operativně doplnit startovní pole v jednotlivých věkovýchkategoriích na sudý počet účastníků ze svých členů.Oddíly s počtem 10 a více registrovaných žáků (ročníky 2008 amladší) mají právodo KPJ nominovat 1 talentovaného hráče nebo hráčku, který(á) nemá právoúčasti daného těmito propozicemi.
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