Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady pořádá

7. ročník žákovského šachového turnaje

O KRÁLOVNU A KRÁLE SYMFONIE
hraného jako 2. turnaj základního kola Krajského přeboru mládeže 2019/20 regionu SD – Polabí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín:
sobota 9. listopadu 2019 od 9:15 hod.
Místo:

DDM Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

Právo účasti:
Rozhodčí:

Děvčata a chlapci, registrovaní i neregistrovaní, narození 01.01.2000 a mladší
Pavel Němeček (rozhodčí 3. třídy), Dan Kaplan (rozhodčí 3. třídy)

Věkové kategorie: hraje se ve věkových kategoriích MČR.
Turnaj mladších- HD10 r. nar. 2011 a mladší, HD12 r. nar. 2009 a mladší
Turnaj starších- HD14 r. nar. 2007 a mladší, HD16 r. nar. 2005 a mladší + junioři do r.2000
Prezentace: 8:00 – 8:55 hod.
Systém turnaje:

Švýcarský systém na 7 kol

Hraje se podle Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach ,
Tempo : 2 x 20 minut na partii mladší žáci, 2 x 20 minut + 5 sec starší a junioři.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy systému turnaje a tempa hry podle počtu účastníků. Turnaj bude započínán
na rapid LOK ČR.
Občerstvení: Po dobu turnaje bude otevřen bufet s občerstvením - párky, sušenky, limo, čaj, káva.
Startovné:

přihlášení 60,-Kč, nepřihlášení 100,-Kč

Ceny: vítěz a nejlepší hráči v turnajích obdrží medaile a krále či královnu, diplomy. Ceny pro všechny.
Vše jen pro přítomné na vyhlášení výsledků. Zvláštní ceny (nejmladší účastník).
Přihlášky:
celé jméno, datum narození, ELO nebo VT, klub, u registrovaných reg.číslo poslat nejpozději do
6.listopadu 2019 nejlépe e-mailem na adresu: pavel.nemecek@centrum.cz , případně sms na číslo 604 424 666 –
p. Němeček
Hráči, kteří nebudou přihlášeni předem, mohou být přijati do turnaje pouze do vyčerpání kapacity hrací
místnosti.
Podmínky účasti: na každého lichého hráče nutno přivést šachovou soupravu + hodiny (pro starší žáky a
juniory DIGITÁLNÍ)
PŘEZŮVKY!!! Dobrou náladu.
Každý nezletilý hráč (skupina hráčů) musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let.
V průběhu soutěže je pořizována fotodokumentace a videozáznam pro potřeby organizátora pro prezentaci jeho
činnosti. V případě dotazů se obraťte na organizátora soutěže.
Konec:

do 16:00 hod. i dříve

