ŠACHOVÝ KLUB TJ DOLNÍ BENEŠOV VE SPOLUPRÁCI
S KOMISÍ MLÁDEŽE OŠS OPAVA
POŘÁDAJÍ

4. TURNAJ OKRESNÍHO PŘEBORU
MLÁDEŽE V RAPID ŠACHU
GRAND – PRIX 2017/2018

24. 2. 2018 v 9.00 hod.
PREZENCE OD 8.15 DO 8.45 HOD.
DOLNÍ BENEŠOV – KLUBOVNA ŠK TJ DB
DŮM SLUŽEB (U KOSTELA), V PŘÍZEMÍ
Hraje se jeden společný turnaj švýcarským systémem na 7 kol,
tempem 2 x 15 minut na partii dle přiloženého hracího řádu soutěže.
Vyhodnoceny budou kategorie do 10, 13 a 18 let.
Startovné 50,- Kč
Ředitel turnaje a rozhodčí: Ing. Pavel Rakús, mobil 730 582 409
Pro usnadnění uvítáme přihlášky e-mailem na pavel.rakus@seznam.cz
nejpozději do pátku 23. 2. 2018, 17.00 hod.

Více na: http://sachy-msa.dolnibenesov.net

Hrací řád soutěže
Okresní přebor mládeže v rapid šachu – Grand Prix – 2017-2018
Pořadatel:

OŠS Opava ve spolupráci s níže uvedenými šachovými oddíly (kluby)
ŠK TJ Dolní Benešov, ŠK U Lípy Malé Hoštice, Slezan Opava

Systém:

seriál 4 otevřených turnajů pro mládež

Termíny:

I. turnaj – 11.11.2017 – Opava
II. turnaj – 9.12. 2017 – Malé Hoštice
III. turnaj – 27.1. 2018 – Opava
IV. turnaj – 24.2.2018 – Dolní Benešov

Tempo hry:

2 x 15 minut na partii

Systém
bodování GP:

Grand Prix –

1. místo v turnaji
15 bodů
2. místo
13 bodů
3. místo
11 bodů
a dále sestupně po jednom bodu
- každý hráč, který se turnaje zúčastní, obdrží alespoň bod

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích bude stanoveno dle součtu bodů
Grand Prix, ve kterém budou započteny 3 nejlepší výsledky.
Pomocná hodnocení při rovnosti součtu GP-bodů:
1. součet dosažených GP-bodů ze všech turnajů
2. součet dosažených partiových bodů ze tři absolvovaných turnajů
3. součet dosažených partiových bodů ze všech absolvovaných turnajů
4. vzájemné zápasy
Kategorie:

do 10 let – ročník 2008 a mladší
do 13 let – ročník 2005 a mladší
do 18 let – ročník 2000 a mladší

Všeobecné podmínky:
- pořadatele jednotlivých turnajů jsou povinni nejpozději tři týdny před turnajem vydat
propozice daného turnaje
- turnajů se smí zúčastnit jen chlapci a dívky hrající za oddíly, kluby, kroužky, územně patřící do
okresu Opava, u neregistrovaných hráčů rozhoduje trvalé bydliště v okrese Opava (do našeho
okresu se šachově započítává i Velká Polom)
- v turnajích nesmí startovat hráči a hráčky starší než je stanoveno rozpisem soutěže
- pořadatel vybírá startovné 50Kč
- hraje se jeden společný turnaj švýcarským systémem na 7 kol a vyhodnoceny budou jednotlivé
kategorie
- turnaj musí být řízen aktualizovaným programem SwissManager
- o pořadí rozhodují body, celkový bucholtz (číslo 5 ve SwisManageru), střední bucholtz,
progress
- nejlepší tři v každé kategorii obdrží medaile a diplomy – zajisti OŠS Opava
- pořadatel zajistí pro nejlepší dívku v turnaji věcnou cenu a pro další úspěšné hráče věcné ceny,
popřípadě i pamětní listy dle vlastních možností
- pořadatel je povinen striktně používat přesný název turnaje v oficiálních tiskovinách
(propozice, diplomy, výsledkové listiny, atd.)

-

pořadatel je povinen poslat závěrečné výsledky turnaje nejpozději do dvou dnů po skončení
turnaje těmto osobám:
garant Grand Prix: Lubomír Bělka - Belka.Lubomir@seznam.cz
zástupci: Radomír Vavřínek - vavrinkovi@seznam.cz a Ing. Antonín Vilášek Antonin.Vilasek@seznam.cz

Celkové vyhodnocení soutěže proběhne ihned po odehrání 4. turnaje. V každé kategorii
obdrží vítěz pohár a první tři medaile a diplomy zajištěné pořadatelem celého seriálu Grand
Prix.

výbor OŠS Opava

