6. šachový turnaj dětí a mládeže

O pohár starosty města Čelákovice
Hráno jako turnaj regionálního přeboru mládeže regionu SD-Polabí 2019-2020
Termín:

Sobota 7. 12. 2019
Prezence 8:15 - 9:00, předpokládané ukončení 16:30 hod.

Místo:

ZŠ „Kamenka“, Kostelní 457, Čelákovice

Právo účasti:

Děvčata a chlapci narození 1. 1. 2001 a mladší

Rozhodčí:

Robert Kubíček (r. 2. tř.), Zbyněk Jankovský (r. 3. tř.), Bořivoj Kolář (r. 3. tř),
Pavel Horký

Ředitel turnaje:

Peter Janda, tel.: 604 713 180

Věkové kategorie:

Věkové kategorie dle MČR:
Junioři: HD 20 a mladší (2001-2004)
Turnaj starších: HD 14 + HD 16 (2005-2008)
Turnaj mladších: HD10 + HD 12 (2009 a mladší)

Systém turnaje:

Švýcarský systém na 7 kol. Hraje se podle Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro
rapid a bleskový šach.
Tempo hry: 2 x 20 minut na partii mladší žáci, 2 x 20 minut + 5 sec ostatní.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu systému nebo organizaci turnaje.
Hráči, kteří nebudou přihlášeni předem, mohou být přijati do turnaje pouze
do vyčerpání kapacity hrací místnosti.
Turnaj bude započítán na rapid ELO ČR.

Startovné:

Přihlášení 60,- Kč, nepřihlášení 100,- Kč
Účastníci akce Šachy v přírodě mají slevu na startovném.

Ceny:

Pohár pro celkového vítěze, medaile a diplomy pro nejlepší. Drobné ceny pro
všechny účastníky.

Přihlášky:

Zaslání přihlášky do 4. 12. 2019
Celé jméno, datum narození, ELO nebo VT, klub, u registrovaných
reg. číslo u šachového svazu
- Přihlášky na adresu sachovakouzla@seznam.cz, případně sms na
ředitele turnaje
- Hráči nepřihlášení v termínu nemusí být přijati do turnaje!
Na každého lichého hráče nutno přivést šachovou soupravu + hodiny (pro
starší žáky a juniory DIGITÁLNÍ). Přezůvky!
Za nezletilé hráče zodpovídá vedoucí osoba starší 18 let.
-

-

Podmínky účasti:

Občerstvení:

K dispozici bufet, kde bude možné zakoupit drobné občerstvení (párky,
sušenky, káva, limonáda). Přestávka na oběd není plánovaná.

Akci pořádá:

Škola šachových kouzel, z.s.

Šachový klub při
TJ Spartak Čelákovice, z.s

spolu s

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457
příspěvková organizace

S laskavou podporou:

Město Čelákovice

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice,
příspěvková organizace

