Krajský přebor družstev škol, kroužků a oddílů 2017 mladších žáků turnaj pro registrované i neregistr. žáky o postup na Mistroství ČR
Termín:
Pořadatel:

sobota 8. dubna 2017
ŠO Hraničář Horní Stropnice + ZŠ a MŠ Horní Stropnice
Hlavní rozhodčí: Martin Hejda
Ředitel, rozhodčí, … - budou představeni po prezenci

Místo:
Časový program:

ZŠ a MŠ Horní Stropnice – viz přiložený plánek
08:20 - 08:50 prezence
09:00 – 09:10 zahájení, 1. kolo – 09:15

Systém hry:

A: Při účasti 13 a více družstev se hraje švýcarským
způsobem na 7. kol
B: Při účasti 11 – 12 družstev se hraje systémem každý
s každým ve dvou skupinách, do finálové skupiny postupují
družstva na 1. a 2. místě. Vzájemný zápas ze skupiny se
započítává. Rozdělení do skupin dle Ela základní sestavy.
Rozdělení: Sk. A: družstva 1, 4, 5, 8, 9, 12 atd. Sk. B:
družstva 2, 3, 6, 7, 10, 11 atd.
C: Při účasti 9 – 10 družstev se hraje systémem každý
s každým, tempo 2 x 15 minut
D: Při účasti 5 – 8 družstev každý s každým
E: Při účasti do 4 družstev včetně se hraje každý s každým
dvoukolově

Tempo hry:
Tempo 2 x 20 minut
Hodnocení výsledků: Počet zápasových bodů (3 body / výhra, 1 bod / remíza)
Další kritéria dle Rozpisu soutěží – společná část …
2016/2017 (dále jen Rozpis 2016/2017)
Pravidla hry:
viz Rozpis 2016/2017 - bude upřesněn po prezenci
Příloha G pravidel šachu nebude aplikována
Složení družstva:

Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů
Ke každému zápasu musí nastoupit
a) 4 chlapci (dívky) hráči narozeni(y) 1. 1. 2005 a mladší
b) 1 chlapec (dívka) narozen (a) 1. 1. 2008 a mladší
c) 1 dívka narozena 1. 1. 2005 a mladší
d) nelze spojit bod b a c na jednu šachovnici
e) v každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující
hráč
Doplňkové pravidlo
pokud družstvo bude složeno z hráčů roč. 2005 a mladších,
ale nebude splňovat některou z podmínek b a c bude hrát
bez nároku na postup.

Postup na MČR:

Na Mistrovství ČR postupuje vítězné družstvo a družstvo

na 2. místě. Postupující družstva potvrdí KM JčŠS do 30. 4. 2017, že se
zúčastní MČR, jinak právo postupu přechází na dalšího v pořadí. MČR se
mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči a hráčky.
Přihlášky: soupisky včetně objednávky jídla zašlete nejpozději ve čtvrtek

6. dubna 2017 do 20:00 hodin na Vilibald.Rolinek@seznam.cz
Soupisky: upřesněné předloží družstva při prezenci. Náležitosti soupisky – viz
http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/druzstva/mcr_drml.html - 2017 Rozpis – 14. Soupisky
U hráčů bez ELO budou za ELO ČR dosazeny hodnoty dle klasifikačního
řádu, tedy za 3. VT 1250, za 4. VT 1100 a za 5. VT 1000.
Pokud je družstvo neúplné staví se družstvo od 1. šachovnice, nesmí se
vynechat žádná šachovnice.
Startovné: 200,-Kč/družstvo
Ceny:

První tři družstva obdrží pohár a diplom. Vítězné družstvo získává putovní
pohár.

Materiál:

Žádáme šachové oddíly (kluby, …) o přivezení 3 kusů šachových souprav
(šachy + hodiny) na jedno přihlášené družstvo.

Oběd:

Cena 100,- Kč. Platí se při prezenci.

Oběd číslo 1:
Oběd číslo 2:
Oběd číslo 3:

hovězí vývar, kuřecí řízek, brambory, kyselá okurka
hovězí vývar, svíčková na smetaně, houskový knedlík
hovězí vývar, vepřová pečeně, bramborový knedlík, zelí

Přezůvky: nutné, pokud budete chtít využít k relaxaci tělocvičnu ZŠ
Dozor nad dětmi:

Doprovod není formální, za své hráče plně zodpovídá.

