
Krajský přebor družstev mladších žáků 2019

řídící orgán: Komise mládeže ŠSZK 

pořadatel: TJ Sokol Postoupky 

ředitel turnaje: Bc. Vladimír Opluštil, Postoupky 39, Kroměříž 767 01
telefon 737 607 503, e-mail: oplustil.v@seznam.cz

složení týmu: Šestičlenná družstva oddílů Zlínského kraje, tvořena hráči narozenými 2007
a mladšími. V každém družstvu musí být nejméně jedna dívka narozená roku
2007 a mladší a jeden hráč  (hráčka) narozený(á) roku 2010 a mladší – tyto
dva nelze sloučit do jedné šachovnice. V každém zápase může za družstvo
nastoupit jeden hostující hráč.
Družstvo, které má na soupisce neregistrovaného hráče, hraje bez práva
postupu na MČR.
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid Elo ČR nebylo o více
než 300 bodů nižší než kterékoliv hráče nasazeného na soupisce pod nim.

termín a místo: 16. února 2018, Kulturní dům v Bezměrově (u Kroměříže)

časový program: prezence 8.30–9.15
1. kolo 9.30
vyhlášení výsledků 15.00

systém turnaje: Švýcarský systém na 7 kol řízený počítačem (program Swiss Manager).

hrací tempo: 2 x 15 min. + 5 sekund za každý tah

hodnocení: Výhra družstva 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů,
při rovnosti bodů další kritéria:
1. Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint), 2. počet partiových
bodů (skóre) 3. střední Buchholz z partiových bodů,
4. Buchholz z partiových bodů, 5. los

startovné: 100 Kč  (Vybraná částka bude sloužit k úhradě nákladů pořadatele.)

postupy: První dva týmy postupují na Mistrovství ČR družstev mladších žáků.

ceny: První tři týmy získají poháry a medaile.

přihlášky: Na adresu ředitele turnaje do 14. února, mailem,  písemně nahlásit název týmu a 
předběžnou soupisku. Definitivní soupiska bude předána při prezenci.

šachový materiál: Každý tým doveze 3 ks šachových souprav a šachových hodin.

Občerstvení:        Bufet otevřen.

Bc. Vladimír Opluštil Pavel Růčka
ředitel turnaje předseda KM ŠSZK
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