KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŢSTEV V BLESKOVÉM ŠACHU 2013


Pořadatel: Šachklub AD Jičín ve spolupráci s Královéhradeckým krajským šachovým svazem



Termín turnaje: sobota 5. ledna 2013



Místo konání: Hospoda U Jindry, Husova 127, Ţeleznice



Ředitel turnaje: Martin Štolc



Rozhodčí: Ladislav Mach



Právo účasti: čtyřčlenná druţstva oddílů KHŠS. V kaţdém druţstvu je povolen start max. jednoho
cizince nebo hosta, pokud jsou tito na soupisce některého druţstva daného oddílu v praktickém
šachu v sezoně 2012-2013. Soupiska můţe obsahovat max. 2 náhradníky.



Systém turnaje: kaţdý s kaţdým, v případě nízkého počtu druţstev dvoukolově.



Tempo hry: 2 x 3 min + 2s/tah. Hraje se podle pravidel FIDE pro bleskový šach.



Kriteria pořadí: (Turnaj se hodnotí olympijským systémem)
o 1. součet bodů získaných na jednotlivých šachovnicích
o 2. vzájemný zápas
o 3. výsledek proti prvnímu, druhému atd. druţstvu
o 4. los



Ceny: Věcné ceny nejméně v hodnotě 3000,-Kč pro prvních 5 druţstev jsou garantovány při účasti
nejméně 12 druţstev. V případě vyšší účasti bude počet cen přiměřeně navýšen.



Přihlášky za druţstvo posílejte do 31. 12. 2012 na email Arti.tol@seznam.cz nebo hlaste řediteli
turnaje na mobil 724 140 667. Soupisku druţstva s jeho hráči stačí odevzdat na místě.



Startovné:
o 200,- Kč pro druţstva přihlášená v termínu
o 250,- Kč pro druţstva přihlášená po termínu
o 300,- Kč pro druţstva, která přijedou bez přihlášení. Navíc si musí přivézt 2 šachové
soupravy a dvoje digitální hodiny! Pořadatel má právo takové druţstvo nepřijmout do turnaje
(především z kapacitních důvodů hracího sálu)



Časový harmonogram:
o prezentace druţstev
8:45 – 9:30
o začátek turnaje
9:45
o přestávka na občerstvení bude stanovena podle počtu kol.



Materiál pro předem přihlášená druţstva zajistí pořadatel.



Občerstvení: V předsálí bude moţno objednat si něco na zahnání ţízně i hladu.



Turnaj je kvalifikací na mistrovství ČR v bleskovém šachu, postupuje minimálně vítěz.



Medailové pozice z loňského roku budou obhajovat:
1. ŠK AD Jičín A
2. TJ Jiskra Hořice A
3. ŠK Lípa A



Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

Martin Štolc
ŠK AD Jičín, ředitel turnaje

Miroslav Pavlíček
předseda STK KHŠS

