Městský dům dětí
a mládeže, příspěvková organizace
MDDM Úvaly pořádá
6. turnaj Základního kola KP mládeže regionu SD
Termín:

sobota 15. 2. 2020
prezence 8:20 - 9:10, začátek 9:30, předpokládaný konec do 16:00

Místo:

Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic 164, sokolovna v budově za restaurací Na dobrým
místě (vchod do sokolovny je z boku)
http://mapy.cz/s/8Z3j

Právo účasti:

Registrovaní i neregistrovaní hráči (dívky i chlapci) narození 1. 1. 2000 a mladší

Vypsané kategorie:

Turnaj mladších žáků: hráči narození po 1. 1. 2009
Turnaj starších žáků: hráči narození po 1. 1. 2005
Turnaj juniorů: hráči narození po 1. 1. 2000 (dle počtu přihlášených je možné spojení
s turnajem starších žáků)

Podmínky účasti:

Na každého lichého hráče je nutné přinést šachovou soupravu s hodinami umožňujícími
přídavek času dle níže uvedeného systému hry.

Systém hry:

Švýcarským systémem na 7 kol tempy 2x20 minut (mladší žáci) a 2x20 minut + 5 sec/tah
(straší žáci a junioři). Turnaj se hraje podle Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a
bleskový šach. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit jak systém turnaje, tak tempo hry
podle počtu účastníků.
Turnaj se hraje jako základní kolo krajského přeboru jednotlivců – Region SD – Polabí a
bude započítán na rapid LOK.

Ceny:

Medaile a diplomy pro první tři v každé kategorii, nejlepšího hráče z Úval, drobná cena
pro všechny.

Startovné:

60,- Kč přihlášení do 13. 2. 2020
100,- Kč ostatní

Přihlášky:

do 13. 2. 2020 nejlépe na j-fiala@seznam.cz příp. 728 923 755. Do přihlášky uveďte celé
jméno, rok narození, ELO nebo VT, klub. Přihlášky jsou možné i na místě - v případě
vyčerpání kapacity hrací místnosti budou však upřednostněni přihlášení hráči.

Doprovod:

Každý nezletilý hráč musí mít s sebou po celou dobu konání turnaje doprovod starší 18
let, který má za hráče plnou odpovědnost.

Občerstvení:

V budově se nachází restaurace Na dobrým místě, na náměstí pizzerie a poblíž
samoobsluha Žabka.

Dopravní spojení:

Při cestě vlakem ze směru z Kolína, prosím, přijeďte vlakem v 8:08
(Os 9318, vlak vyjíždí z Kolína) nebo v 8:38 (Os 9320, vlak vyjíždí z Českého Brodu),
při cestě vlakem ze směru z Prahy vlakem v 8:24 (Os 9319) nebo v 8:54 (Os 8603).

Městský dům dětí a mládeže,
příspěvková organizace
V. Nováka 372, Úvaly 250 82

Tel: + 420 281981934
E-mail: mddmuvaly@mddmuvaly.cz
Datová schránka: ge9mbb4

Bankovní spojení:
MONETA, č.účtu: 270121574
IČ: 43754791

