Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek
pořádá
ve spolupráci s MKS Vyškov
a z pověření OŠS Vyškov

Přebor mládeže okresu Vyškov v klasickém šachu
s otevřenou účastí
Termín:
Místo:
Prezence:
Tempo hry:
Systém hry:
Věkové kategorie:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Ředitel turnaje:
Právo účasti:
Startovné:

Ceny:

Časový harmonogram:

Přihlášky:
Různé:

19. – 20. 9. 2020
Hotel Dukla, Dědická 547/29 , Vyškov.
19. 9. 2020 od 8:30 hod. do 9:00 hod.
30 min. na partii + 30 sec./tah se zápisem
Dva samostatné turnaje, švýcarský systém na 5 kol
(případně 6 kol – viz níže). Turnaj bude započten
na LOK v klasickém šachu.
Do 10 let (roč. 2010 a ml.), do 16 let (roč. 2004 a ml.)
Jan Kotisa 2. tř.
Radim Majetič 2. tř., Martin Kužílek 3 tř.
Bc. Karel Hruška
Turnaj je volně přístupný pro všechny aktivní registrované
hráče v ŠSČR.
350,- Kč – vklad zahrnuje sobotní oběd v restauraci Hotelu
Dukla a náklady spojené se soutěží ve střelbě z malorážky
(doprava, občerstvení a opékání špekáčků).
Věcné ceny pro 1. - 3. místo v každém turnaji (cena pro
nejlepší dívku v každém turnaji). Zvlášť budou
vyhodnoceni tři v pořadí nejlepší hráči okresu Vyškov.
Samostatně bude vyhodnocena střelecká soutěž.
Sobota 19. 9. 2020
1. kolo 9:00 hod. – 11:00 hod.
2. kolo 11:05 hod. – 13:05 hod.
13:00 hod. – 14:00 hod. - přestávka na oběd
3. kolo 14:00 hod. – 16:00 hod.
Od 16 hod. následuje odjezd na střelnici. Předpokládané
ukončení akce je v 19 hod.
Neděle 20. 9. 2020
4. kolo 9:00 – 11:00 hod.
5. kolo 11:00 – 13:00 hod., poté následuje vyhlášení
výsledků
zasílejte výhradně e-mailem na adresu:
turnaje.vyskov@centrum.cz do pondělí 14. 9. 2020.
V přihlášce uveďte jméno hráče, ročník narození a oddíl.
Součástí turnaje je rozbor sehraných partií.
V rámci šachového turnaje proběhne soutěž o ceny ve
střelbě z malorážky na střelnici v Lulči pod dohledem
členů Sportovně střeleckého klubu Vyškov.

V případě nepříznivého počasí bude dětem vráceno 100,Kč ze startovného a přidáno jedno kolo turnaje.
Případným zájemcům zajistíme ubytování ze soboty
19. 9. 2020 na neděli 20. 9. 2020 v Hotelu Dukla
ve Vyškově cena 350,- Kč za os./noc se snídaní.
(požadavek na ubytování je nutné uvést v přihlášce).
Účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením a
zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace
své osoby a to za účelem prezentace činnosti pořadatele.
Upozornění: Z důvodu epidemiologické situace mohou být pořadatelem zavedena
opatření dle nařízení státních orgánů. O nařízených opatřeních Vás budeme
informovat na webu vyškovských šachistů: Šachy Vyškov
Jan Slepánek
předseda OŠS Vyškov

Bc. Karel Hruška
předseda SK Vyškov, z.s.

