
Krajský přebor družstev mladších žáků v rapid šachu

1. Pořadatel: Šachová škola HŘÍBATA, pobočný spolek Jezdců Brno

2. Řídící orgán: Komise mládeže JmŠS

3. Ředitel turnaje: Jaroslav Bureš, telefon: + 420 792 775 158, e-mail: brno@bures1993.cz

4. Rozhodčí turnaje: FA Miroslav Hurta

5. Kdy: 26.3.2022

6. Vklad: 500 Kč za družstvo. Platba proběhne v hotovosti při prezenci.

7. Kde: Líšeňská 4515/80, 615 00 Brno

8. Přihlášky: Do 19.3.2022 na e-mail: brno@bures1993.cz

Přihláška je platná až po jejím e-mailovém potvrzení ředitelem turnaje.

9. Systém soutěže: Švýcarský systém na 7 kol

10. Tempo hry: 2 x 15 minut + 5 sekund za provedený tah

11. Předpis soutěže: Hraje se podle Soutěžního řádu ŠSČR a platných Pravidel FIDE.

Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut soupeři, partie bude prohlášena za prohranou teprve 
po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii. 
Soutěž bude započítána na národní rapid LOK ČR.

12. Hodnocení výsledků:

Základním hodnocením je počet zápasových bodů (3b za výhru, 1b za remízu, 0b za prohru)

Pomocná hodnocení: 1. Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint)
2. počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre])
3. střední Buchholz z partiových bodů, 4. Buchholz z partiových bodů, 5. los.

13. Složení družstev: Ke každému zápasu musí nastoupit:

- 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1.1.2010 a mladší.

- 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1.1.2013 a mladší.

- 1 dívka narozena 1.1.2010 a mladší. Nelze sloučit dívku a mladšího žáka na jednu šachovnici.

Soupiska družstva bude odevzdána na místě při prezenci. 
Na soupisce může být až deset hráčů, přičemž hráč musí být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid
ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na 
soupisce pod ním a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče 
nasazeného nad ním.

V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč (povolení mateřského oddílu k 
hostování nutno předložit se soupiskou). 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči a hráčky. 

Družstvo, jež má v sestavě hráče, jenž není registrovaný v ŠSČR, hraje bez práva postupu. 
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14. Ceny: Poháry a medaile pro první tři družstva. Každé družstvo dostane nějakou cenu.

Nejlepší družstvo postupuje na Mistrovství ČR 10. – 12. června 2022.

15. Stravování: V restauraci Bowling Brno.

16. Hrací materiál: Zajišťuje pořadatel

17. Časový plán:

Prezence od 9:00 do 9:20.

Ukončení turnaje nejpozději v 15:30

18. Různé: Účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního 
záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti pořadatele a JmŠS.

Každý účastník musí mít po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod starší 18 let, který za 
své hráče plně odpovídá.

Na turnaji budou dodržovány aktuální epidemické předpisy.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic. 


