Vás srdečně zve
na XX. ročník mezinárodního šachového turnaje mládeže pořádaného u příležitosti
Mezinárodního dne dětí
pod záštitou městské části Praha 5

„Smíchovská klání mládeže“
Propozice:
Místo konání:

Úřad městské části Prahy 5, Štefánikova 13, Praha 5
(zastávka Anděl – metro, tram.č. 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 20 – odtud pěšky cca 100m směrem
k Arbesovu nám. )

Datum konání:

sobota 4. června 2016 od 8 do 17 hodin

Program:

800 – 845 hod
845 – 930 hod

Právo startu:

děvčata a chlapci - registrovaní i neregistrovaní
Kategorie:
Skupina A (zelená)
- hráči narození 1.1.2004 a mladší
Skupina B (červená)
- hráči narození 1.1.2000 a mladší
Skupina C (modrá)
- hráči narození 1.1.1996 a mladší

Hrací systém:

švýcarský, 7 kol 2x25 minut na partii (skupina B a C) , 9 kol 2x20 minut (skupina A), podle
pravidel FIDE pro Rapid šach. Při stejném počtu bodů rozhoduje Buchholz, Buchholz
s parametrem (bez nejhoršího výsledku), Progress. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě
potřeby zkrátit hrací dobu ve skupině B a C až na 2x20 minut.

Startovné:

prezence
zahájení

930 – 1630 hod
1630 – 1700 hod

utkání 1. až 7. kola
vyhlášení výsledků

50,- Kč / 1 hráče

Ceny věcné:

Hraje se o Putovní ceny
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - kategorie A
Sadovnictví s.r.o. Praha 5
- kategorie B
Staveb silnic a železnic a.s.
- kategorie C
Kromě putovních cen hráči obdrží:
prvních 5 hráčů všech tří kategorií obdrží pohár a diplom
- hráči na 6. až 10. místě všech tří kategorií obdrží věcné ceny
nejlepší dívky jednotlivých kategorií obdrží diplom a pohár
- nejmladší hráčka a hráč obdrží diplom a pohár
- nejlepší zahraniční hráčka a hráč v jednotlivých kategoriích obdrží pohár a diplom

Hrací materiál:

pro každou dvojici hráčů přivezte s sebou 1 kompletní šachovou soupravu (pokud možno
Klubovka IV.) včetně funkčních hodin. Malé figurky nevozte, nebudou připuštěny do hry.
Pořadatel může zapůjčit omezené množství souprav za úhradu 30,- Kč za soupravu při úhradě
vratné zálohy 500,- Kč.

Ubytování:

nezajišťujeme

Občerstvení:

po celou dobu konání turnaje bude v hrací místnosti v provozu bufet, kde bude možné zakoupit
běžné občerstvení

Přihlášky:

budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu, tj. 120 hráčů na kontaktech:
Jan Veselský – písemně na e-mail jave9@seznam.cz (popř. SMS na tel. 722 029 088)

Těšíme se na setkání s Vámi a jsme s pozdravem Šachu zdar!

Vladislav Pivoňka
předseda ŠK Smíchov

