Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek
pořádá
ve spolupráci s MKS Vyškov
XV. ročník šachového turnaje v rapid šachu pro děti a mládež

„Vyškovská rošáda“
Termín:
Místo konání:
Právo účasti:
Způsob hry:

Sobota 15. 2. 2020
Besední dům, Jana Šoupala 4, Vyškov
Hráči a hráčky narození v roce 2004 a mladší
3 samostatné turnaje:
A - Turnaj špuntů - ročník 2012 a ml.
Upozornění! Výsledky z kategorie špuntů se nezapočítávají do seriálu KP, tedy
v případě zájmu o zápočet výsledků do seriálu je nutné startovat v turnaji mladších
žáků (turnaj B)
B - Turnaj mladších žáků - ročník 2008 a ml.
V turnaji B budou vyhlášeny kategorie HD 10 a HD 12
C - Turnaj starších žáků - ročník 2004 a ml.
V turnaji C budou vyhlášeny kategorie HD 14 a HD 16
Turnaje B a C jsou součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu
pro sezónu 2019/2020 v kategoriích do 14 let (2006 a ml.), do 12 let (2008 a ml.)
a do 10 let (2010 a ml.)
Turnaje A, B i C budou započítány na národní ELO v rapid šachu.
Ředitel turnaje: Bc. Karel Hruška, Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek
Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Kotisa (turnaj A), Radka Slepánková (turnaj B), Jaroslav Hejný (turnaj C)
Systém hry:
Švýcarský, na 7 kol
Tempo hry:
2 x 20 minut na partii
Pravidla:
Hraje se podle Pravidel šachu FIDE s aplikací směrnice III článku 4 a podle přílohy
Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Nepřípustný tah se trestá přidáním
dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po
dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii.
Prezence:
8:30 – 9:15 hod., zahájení prvního kola turnaje v 9:30 hod. Předpokládané ukončení
turnaje a vyhlášení výsledků v 15:30 - 16:00 hod.
Startovné:
60 Kč do termínu přihlášek, 90 Kč po termínu, platba při prezenci.
Hodnocení:
body, Buchholz bez nejhoršího hráče, Buchholz, progres, los
Ceny:
Diplomy a medaile pro 1. - 3. místo v každé kategorii H i D.
Věcné ceny dle výběru pro všechny účastníky turnaje.
Hrací materiál: Vysílající složka zajistí na každého lichého hráče jednu šachovou soupravu včetně
funkčních šachových hodin.
Přihlášky:
Zasílejte výhradně na email turnaje.vyskov@centrum.cz nejpozději do 13. 2. 2020,
v přihlášce stačí uvést pouze počet přihlášených žáků pro jednotlivé turnaje (A, B a C).
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 hráč (hráčka) musí mít doprovod (osobu starší 18 let). Vedoucí výpravy
za své hráče plně zodpovídá po celou dobu konání turnaje.
V hracím prostoru bude možnost si zakoupit občerstvení.
Všichni účastníci včetně doprovodu musí mít přezůvky!

