Komise mládeže MKŠS, KTCM Město Albrechtice
a mládežnický ŠO Lokomotiva Krnov vyhlašují

Krajský přebor družstev starších žáků 2017
Termín:

sobota 11. února 2017

Místo:

SVČ Méďa Krnov, Dobrovského 16

GPS:

50 5´ 10. 291“N, 17 42´46. 753“ E

Ředitel turnaje:

Ing. Karel Handlíř, mob.: 737 241 041

Hlavní rozhodčí:

Ing. Karel Záleský, mob.: 603 716 667, e-mail: k.zalesky@email.cz

Prezentace:

8:15 – 08:45 hod. (nutno dodržet)

Zahájení:

9:00 hod.

Ukončení:

cca mezi 15:30 až 17:00 hod (podle počtu přihlášených družstev)

Startovné:

200,- Kč za družstvo, hradí se na místě u prezentace

Systém a tempo:

Systém a tempo budou zvoleny podle počtu přihlášených družstev dle
Hracího řádu soutěže. Čekací doba 10 minut.
Turnaj bude započítán na LOK nebo na RAPID LOK (podle systému turnaje)

Složení družstva:

Družstvo pro zápas tvoří 6 hráčů. Ke každému zápasu musí nastoupit:

(a) 4 chlapci (dívky), kteří v roce ukončení soutěže dosáhli max. věku 16 let a mladší (r.n. 2001
a mladší)
(b) 1 chlapec (dívka), kteří v roce ukončení soutěže dosáhli max. věku 13 let a mladší (r.n. 2004
a mladší)
(c) 1 dívka, která v roce ukončení soutěže dosáhla max. věku 16 let a mladší (r.n. 2001 a
mladší) nebo chlapec, který v roce ukončení soutěže dosáhl max. věku 11 let a mladší (r.n.
2006 a mladší)
(d) nelze sloučit hráče uvedené v bodech b) a c) na jednu šachovnici
(e) v každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden host nebo volný hráč, cizinci nejsou povoleni
(f) družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let.

Soupisky:

Soupisku odevzdá každé družstvo pořadateli turnaje před zahájením turnaje.
(Rozuměj elektronicky do termínu podání přihlášky zasláním na adresu hlavního
rozhodčího turnaje a písemně při registraci v den turnaje.)

Soupiska musí obsahovat:
(a) označení soutěže a přesný název družstva,
(b) jméno, příjmení, adresu , e-mailovou adresu a telefon vedoucího družstva,
(c) u všech hráčů jméno a příjmení, datum narození, evidenční číslo LOK,
(d) soupiska smí obsahovat maximálně 20 hráčů,
(e) počet hostů na soupisce je libovolný,
(f) na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy, volní hráči a hosté.
Povolení k hostování od mateřského oddílu je nutno předložit spolu se soupiskou.
Hráči nastupují na šachovnice v pořadí dle soupisky.
Všichni hráči, uvedení na soupisce, musí mít v den odevzdání přihlášky platnou registraci v
ŠSČR a být registrováni v oddílech územně patřících k MKŠS.
Hodnocení výsledků:
O pořadí rozhoduje celkový počet zápasových bodů družstva (3 body výhra, 1 bod remíza)
Pomocné hodnocení při švýcaru: 1. bucholz ze zápasových bodů (při švýcaru) 2. střední
bucholz z partiových bodů 3. celkový bucholz z partiových bodů
Pomocné hodnocení při systému každý s každým: 1. počet partiových bodů (skóre) 2. lepší
individuální výsledek na 1. (2,3,4,5,6) šachovnici
Ceny:

První tři družstva obdrží poháry, medaile a diplomy.

Postupy:

Vítěz postupuje do 1. ligy mládeže – sk. „D“.

Přihlášky:

Přihlášky včetně soupisek, potvrzení o hostování a uvedení volných
hráčů (včetně označení soutěží ve kterých hrají) zašlete na adresu
hlavního rozhodčího do čtvrtka 9.2.2017 - 20:00 hodin.

Ostatní:

Přezůvky s sebou.
Občerstvení s sebou. Hraje se bez přestávky na oběd.
Srdečně zvou pořadatelé.

