Rozpis soutěže

Velká cena Jč. kraje mládeže 2019-20
Seriál turnajů v rapid šachu

Řídící orgán

Komise mládeže JčŠS

Systém seriálu:

4-6 turnajů

Činovníci turnaje:

uvede pořadatel v propozicích

Právo účasti:

Registrovaní i neregistrovaní hráči u JčŠS bez omezení věku – turnaje
jsou otevřené i pro jiné hráče z jiných krajů

Přihlášení do turnaje:

Určují si pořadatelé jednotlivých turnajů.
Přihlášky hromadné za oddíl jsou nejideálnější.
U registrovaných hráčů stačí uvést jméno,
U neregistrovaných hráčů uvést datum narození a město

Startovné:

max. 60,- Kč.
Hráč, který se nepřihlásil dle propozic do stanoveného termínu má
startovné 100,- Kč. Je na pořadateli, zda to bude vymáhat.

Časový rozpis turnaje:

Určují si pořadatelé jednotlivých turnajů s přihlédnutím na hromadnou
dopravu bus-vlak. Příchod hráčů do hrací místnosti se doporučuje do
8,45 hod. Registrace hráčů max. do 9,00 hod. Po tomto času má
pořadatel právo hráče odmítnout.
Začátek turnaje nejpozději v 9,30 hod.!!!

Pravidla hry:

Hraje se podle pravidel FIDE včetně přílohy pravidel šachu ŠSČR pro
rapid šach.

Systém hry:
a) Hraje se v přibližně početně stejných skupinách bez rozdílu věku či
pohlaví
b) Hráči jsou nasazeni do skupin dle aktuálního ela ČR-R od
nejvyššího po nejnižší
c) Poslední skupina musí mít min. 8 hráčů
d) Hráči s elem 1000 se seřadí dle abecedy. Pořadatel může na návrh
trenérů při vyšším počtu těchto hráčů udělat rozdělení dle věku či
nováčků na turnajích.(hráči poprvé na turnaji)
e) Počet hráčů ve skupině určí pořadatel na základě přihlášek
f) turnaje se hrají „Švýcarem“, pokud skupina nemá než 8 hráčů
Počet kol a tempo hry:
Počet kol 7, tempo 2 x 20 minut + 5 vteřin
Výjimka může být u začátečníků. Tempo 2 x 25 minut s možností
využívat analogové hodiny.
Hodnocení:

O pořadí v turnaji rozhodují kritéria dle „Soutěžního řádu ŠSČR“

Ratingování:

Pořadatel zašle kompletní výsledky kvalifikace do 5 dní na zápočet LOK
ČR rapid u skupin, kde se dalo uhrát.

Ceny:

Pořadatel turnaje ocení min. hráče na 1. – 5. místě jednotlivých
skupiny. Ostatní je na pořadateli

Podpora JčŠS

Pořadatelé obdrží diplomy na počet skupin a dotaci dle rozpočtu JčŠS.
Veškerý vklad od hráčů zůstává pořadateli na krytí nákladů - nájem,
ceny, rozhodčí atd.

Celkové bodování

V rámci seriálu se ruší celkové bodování za jednotlivé turnaje.

Materiální zabezpečení: Zabezpečí pořadatel v propozicích může požadovat dovoz vhodného
šachového materiálu od evidovaných šachových klubů či hráčů
kompletní šachovou soupravu (hodiny, šachy) na každou, byť neúplnou
dvojici hráčů. Při nesplnění této povinnosti může požadovat příplatek na
startovném + 100,- Kč./ soupravu
Za vhodné šachové soupravy se považují – České klubovky a Stauton
č. 5 a 6.
Za vhodné šachové hodiny se považují – digitální hodiny DGT či jiného
výrobce. U hráčů skupiny začátečníků mohou hráči přivést analogy.
Požadavky na turnaj – doporučené/závazné:
viz Rozpis soutěží – společná část
Námitky:

viz Rozpis soutěží – společná část

Různé:

viz Rozpis soutěží – společná část
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