





ŠK Sokol Tetčice
z pověření JmŠS pořádá
Přebor JmŠS v bleskovém šachu
čtyřčlenných družstev
	
Tetčice, Sokolovna, sobota 27. 3. 2010


Místo konání:	Tetčice, Sokolovna, Tyršova ulice. V centru obce, cca 200m od nádraží ČD.

Právo účasti:		Čtyřčlenná družstva složená z aktivních hráčů ŠSČR a max. 1 náhradníka, bez omezení krajové či oddílové příslušnosti. Soutěže se nemohou zúčastnit hráči uvedení na soupisce družstva hrajícího 2.ligu, 1.ligu nebo extraligu v základní sestavě.
		Zveme tedy družstva hrající krajské a okresní přebory všech stupňů. Pro družstva složená z hráčů nižší výkonnosti (průměrný rating družstva 1000–1599  a 1600–1800) je určen speciální cenový fond.

Právo postupu (PP):	Nejlepší 3 družstva složená z kmenových hráčů oddílu registrovaného v JmŠS a nejvýše jednoho cizince nebo jednoho hosta ve družstvu, pokud je tento cizinec resp. host na soupisce některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu 2009-2010, postupují do celorepublikového finále pro rok 2010 (pokud se toto uskuteční).

Soupiska:		Soupiska se odevzdává při prezenci. Obsahuje čtyři hráče a max. 1 náhradníka v pořadí, v jakém bude družstvo nastupovat. U každého hráče bude uveden jeho rating a datum narození. Pokud je ve družstvu hostující hráč, je třeba předložit doklad, který prokáže oprávněnost jeho startu (soupiska, úvodní zpráva). Název družstva bude odvozen z názvu oddílu či jiným vhodným způsobem. Družstvo ručí za to, že všichni jeho hráči jsou řádně registrovaní v ŠSČR.

Prezence:		8,30-9,45 hod., 1.kolo 10,00 hod., ukončení cca ve 14.00 hodin

Vklad:		200,- Kč za včas přihlášené družstvo, za přihlášku po termínu resp. u prezence přirážka 100,-Kč

Ředitel turnaje: Mgr. David Hampel

Rozhodčí:	Ing. Libor Diviš

Tempo:	2x5 min. na partii

Systém:	Švýcarský systém na 13 kol. V případě malého počtu družstev může být systém upraven.

Hodnocení:	Olympijské: skóre, zápasové body, Buchholz, Sonnenborn-Berger 

Ceny:	Věcné ceny pro vítěze jednotlivých šachovnic, nejlepší mládežníky a důchodce. Při účasti minimálně 20 družstev je garantován následující cenový fond:
	
celkové     pořadí
1. místo:
500,- Kč

celkové pořadí družstev s PP
1. místo:
600,- Kč

Celkově 1. až 3. družstvo s právem postupu obdrží příspěvek JmŠS na náklady na účast ve finále ve výši 300 Kč.                                                                                                         

2. místo: 
450,- Kč


2. místo: 
500,- Kč



3. místo:   
400,- Kč


3. místo:   
400,- Kč


rating             1600 - 1800 
1. místo:   
250,- Kč

družstva s PP o ratingu             1600 - 1800 
1. místo:   
250,- Kč



2. místo:   
200,- Kč


2. místo:   
200,- Kč



3. místo:  
150,- Kč


3. místo:  
150,- Kč

Pro družstva s právem postupu se ceny kumulují.
rating            1000 - 1599
1. místo:   
200,- Kč

družstva s PP o ratingu             1000 - 1599 
1. místo:   
200,- Kč



2. místo:   
150,- Kč


2. místo:   
150,- Kč



3. místo:   
100,- Kč


3. místo:   
100,- Kč


	

Upozornění:	Každé družstvo přinese 2 šachové soupravy a 2 funkční šachové hodiny. Omezené množství  	materiálu zapůjčí pořadatel za poplatek 100Kč.

Občerstvení: Po dobu turnaje bude otevřen bufet.

Přihlášky:	do 24. 3. 2010 výhradně e-mailem na adresu ředitele turnaje DHampel@seznam.cz. V případě překročení kapacity sálu (což nepředpokládáme) budou upřednostněna řádně přihlášená družstva s právem postupu.


Těšíme se na vaši účast.

