1. VASTO
TOUR
2011 / 2012

1. VASTO spol. s r.o., Vsetín

V. ROČNÍK ŠACHOVÉ SOUTĚŢE MLÁDEŢE
Třetí turnaj série - Bystřička
pořadatel:

Sokol Bystřička, obec Bystřička a Valašský šachový klub mládeţe, o. s.

generální partner:

stavební firma 1. VASTO spol. s r.o., Vsetín

termín:

sobota 3. března 2012

ředitel turnaje:

ing. Karel Hurta, khurta@seznam.cz, tel. 603 521 322

rozhodčí:

Petr Burdík, Libor Janouš, Vladislav Hrtáň

místo:

sportovní areál U Lukášů, Bystřička

dopravní spojení:

vlak ze Vsetína 8:16 hod, zpátky vlak z Bystřičky 13:30 hod

právo účasti:

všichni zájemci z řad šachové mládeže, registrovaní i neregistrovaní, r. 1996 a ml.
(šachisté narození v letech 1995 a 1994 se mohou turnaje zúčastnit také,
jejich výsledky se však nezapočítávají do celkové série Tour)

přihlášky:

Do pátku 2. března (uzávěrka ve 12.00 hod - prosíme o respektování času)
e-mailem (popř. SMS-zprávou) na adresu (telefon) ředitele turnaje.
Do přihlášky uvést jméno, celé datum narození, oddíl / školu a případně ELO.

hrací tempo:

2 x 15 minut na partii

program:

prezence 8:15 - 8:45 hod
zahájení 9:00 hod
předpokládané ukončení okolo 13:00 hod

systém turnaje:

švýcarský - na sedm kol, losování v programu Swiss Manager
hraje se v kategoriích H-10 (r. 2002 a ml.), H-12 (r. 2000 a ml.) a H-16 (r. 1996 a ml.)
dívky a chlapci hrají ve své příslušné věkové kategorii společně
mladší šachisté se mohou přihlásit do vyšší věkové kategorie

startovné:

30 Kč za hráče, neplatí však účastníci turnaje ve Francově Lhotě, nebo v Horní Lidči
(uhrazení této částky opravňuje i k účasti na vsetínském turnaji „1. VASTO Tour“ 1. 5.)

ceny:

Vítěz v každé kategorii obdrží trofej, první tři hráči medaile, všichni malé věcné ceny.

hrací materiál:

Zajistí pořadatelé.

občerstvení:

Zúčastnění hráči dostanou k obědu párek.
Po celou dobu turnaje bude k dispozici otevřený bufet.

1. VASTO
TOUR
2011 / 2012

1. VASTO spol. s r.o., Vsetín

V. ROČNÍK ŠACHOVÉ SOUTĚŢE MLÁDEŢE
Termíny soutěţe jednotlivců 2011 / 2012

den

hodina

místo

ředitel turnaje

čtvrtek 17. 11. 2011

9.45 hod

Francova Lhota

Karel Sucháček

sobota 28. 1. 2012

8.30 hod

Horní Lideč

Josef Kovařík

sobota 3. 3. 2012

9.00 hod

Bystřička

Karel Hurta

úterý 1. 5. 2012

9.00 hod

Vsetín

Josef Kovařík

Soutěţní řád „1. VASTO Tour“
1. Uskuteční se čtyři turnaje, vždy v sobotu. Termíny jsou uvedeny výše v tabulce.
2. Účastnit se mohou šachisté pod hlavičkou šachového oddílu, školy, nebo šach. kroužku.
Jednotlivé turnaje mohou hrát šachisté z České republiky i ze zahraničí.
3. Hraje se v kategoriích: H-10 (tj. narození r. 2002 a mladší), H-12 (tj. narození r. 2000 a mladší)
a H-16 (tj. narození r. 1996 a mladší). Dívky hrají společně s chlapci.
Jednotlivých turnajů se mohou účastnit i šachisté z řad zájemců narození v roce 1995 a 1994,
jejich výsledky se však nezapočítávají do Tour.
4. Hodnocení „1. VASTO Tour“ - vítězem se stane hráč s největším počtem Tour bodů.
Ze čtyř turnajů se každému hráči započítají tři nejlepší výsledky. Při rovnosti Tour bodů je druhým
kritériem součet zápasových bodů, popř. třetím kritériem pak celkový součet středního buchholze.
5. Systém Tour bodování: 1. místo - 20 bodů, 2. - 18 b, 3. - 16 b, 4. - 14 b, 5. - 12 b, 6. - 10 b,
7. - 9 b, 8. - 8 b, 9. - 7 b, 10. - 6 b, 11. - 5 b, 12. - 4 b, 13. - 3 b, 14. - 2 b, 15. - 1 b.
6. Systém turnajů: švýcarský, rapid na 7 kol, hrací tempo 2 x 15 minut na partii, losování probíhá
v programu Swiss Manager.
7. Pořadatel včas oznámí a rozešle propozice každého turnaje. Pro urychlení jednotlivých turnajů je
nutno předem hráče přihlásit, jmenovitě a s datem narození (nejlépe e-mailem, popř. SMS).
8. Vyhodnocení seriálu „1. VASTO Tour“ s udělením diplomů a věcných cen se provede
při závěrečném turnaji. V každém turnaji této série obdrží nejlepší šachisté ve svých kategoriích
medaile, popř. i jiné věcné ceny a diplomy.

9. Každý přihlášený hráč uhradí pořadateli série 30 Kč.
Tento příspěvek opravňuje hráče k účasti ve všech čtyřech turnajích série „1. VASTO Tour“,
tzn. že při startu hráče na dalším z těchto turnajů se již znovu neplatí.
10. Kompletní šachový materiál na každý turnaj zajistí pořadatel.
Pořadatelem „1. VASTO Tour“ 2011 / 2012 je Valašský šachový klub mládeţe, o. s.
Generálním partnerem je stavební firma 1. VASTO spol. s r.o., Vsetín.
Na jednotlivých turnajích se pořadatelsky spolupodílejí:
ZŠ Integra Vsetín, ZŠ Francova Lhota, ZŠ Horní Lideč a TJ Sokol Bystřička
Zpracovali:

Josef Kovařík, Vladislav Hrtáň, Vladislav Bambušek, Karel Hurta, Karel Sucháček,
Marta Motúzová, Pavel Mladý, Vojtěch Indruch

Kontakt:

Josef Kovařík, Družstevní 1765, 755 01 Vsetín, tel. 605 740 292
e-mail: sachy-mladez@seznam.cz

