Ostrava Chess o.s.
s pověřením KM ŠSČR vypisuje propozice pro

Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2014
Pořadatel:

Ostrava Chess o.s.

Řídící orgán:

KM ŠSČR, pověřený člen: Vladimír Hadraba, v.hadraba@volny.cz, 603 244 008

Ředitel turnaje:

Marek Jelínek, marek@ostravachess.cz, 603 525 566

Hlavní pořadatel: Ladislav Kopec, lad.kopec@seznam.cz, 732 708 209
Hlavní rozhodčí:

Jiří Kopta, FIDE rozhodčí

Termín:

13. – 14. 9. 2014

Místo:

Dům kultury AKORD, Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP, hlavní sál http://dk-akord.cz

Systém hry:

švýcarský na 9 kol, dle pravidel FIDE se zápočtem na rapid LOK ČR
6 samostatných turnajů v kategoriích: H10; H12; H14; D10; D12; D14
2 x 20 minut + přídavek 5 sekund na tah od začátku partie, bez zápisu
čekací doba podle čl. 6.7 Pravidel šachu FIDE je 15 minut
nasazení hráčů dle rapid ELO ČR k 1. 9. 2014
při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí střední Buchholz, Buchholz, Sonneborn-Berger, progress, los

Právo účasti:

chlapci a dívky splňující kritéria přímého postupu na základě jejich umístění na MČR v rapid šachu
2013 dle postupového klíče ŠŠČR
postupující chlapci a dívky z Krajských přeborů dle seznamu zaslaného jednotlivými krajskými
komisemi mládeže řídícímu orgánu soutěže
hráči na divokou kartu KM ŠSČR a pořadatele, vždy dva chlapci a jedna dívka v každé kategorii
v chlapeckých kategoriích může startovat maximálně 42 chlapců
(10x přímý postup + 28x postup z krajů + 2x divoká karta KM ŠSČR + 2x divoká karta pořadatele)
v dívčích kategoriích může startovat maximálně 26 dívek
(4x přímý postup + 20x postup z krajů +1x divoká karta KM ŠSČR + 1x divoká karta pořadatele)
neregistrovaní hráči a cizinci startovat nesmějí
každý hráč/ka musí mít po celou dobu konání MČR zodpovědný doprovod starší 18 let, který za
své hráče plně zodpovídá!

Kategorie:

H14, D14 – ročník narození 2000 a mladší
H12, D12 – ročník narození 2002 a mladší
H10, D10 – ročník narození 2004 a mladší

Startovné:

200,- Kč pro hráče, hráči uvedeni na listině talentů ŠSČR zdarma

Ceny:

poháry, medaile a diplomy pro první tři hráče v každé kategorii
věcné ceny pro prvních 5 hráčů v každé kategorii v celkové výši cca 10 000,- Kč
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Časový rozpis:

Různé:

pátek 12. 9.

17:30 – 21:30

prezence v Domu kultury AKORD a ubytování

sobota 13. 9.

07:00 – 08:30
07:30 – 08:30
09:00 – 09:30
09:30 – 10:20
10:30 – 11:20
11:30 – 12:20
12:00 – 13:30
13:30 – 14:20
14:30 – 15:20
15:30 – 16:20
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00

snídaně (v místě ubytování)
prezence
slavnostní zahájení
1. kolo
2. kolo
3. kolo
oběd
4. kolo
5. kolo
6. kolo
večeře (v místě ubytování)
společenský, sportovní nebo individuální program

neděle 14. 9.

07:00 – 08:20
08:30 – 09:20
09:30 – 10:20
10:30 – 11:20
11:00 – 12:30
12:30

snídaně (v místě ubytování)
7. kolo
8. kolo
9. kolo
oběd
slavnostní zakončení

startovní listiny přihlášených účastníků budou minimálně 7 dní předem na chessresult.com,
kde budou rovněž po každém kole on-line aktualizovány výsledky
v každé kategorii bude první šachovnice přenášena on-line

Ubytování:

všechny ubytovací kapacity jsou v jednom objektu cca 500m od hracího sálu
(příjezd na parkoviště z ulice Kapitána Vajdy1, Ostrava – Zábřeh)
místo

popis

Low Cost hotel

3-lůžkové pokoje typ „STUDIO“
soc. zařízení společné pro buňku 3+3
(sousední pokoje)
2-lůžkové pokoje typ „STUDIO“
soc. zařízení společné pro buňku 2+2
(sousední pokoje)
3-lůžkové pokoje typ „ECONOMY“
soc. zařízení společné pro buňku 3+3
(sousední pokoje)
2-lůžkové pokoje typ „ECONOMY“
soc. zařízení společné pro buňku 2+2
(sousední pokoje)
2-lůžkové pokoje typ „CLASSIC“
vlastní soc. zařízení

Low Cost hotel

Studentské koleje

Studentské koleje

Low Cost hotel

počet

Kč/os/noc

120

200

12

200

60

200

12

200

104

300

bližší informace na http://lc-hotel.cz nebo http://www.studentske-koleje-ostrava.cz
Stravování:

snídaně a večeře budou zajištěny v místě ubytování v prostorách komplexu hotelu Low Cost
snídaně lze zakoupit za 65,- Kč/osoba, večeře 95,- Kč/osoba
obědy budou zajištěny přímo v Domě kultury AKORD v ceně 90,- Kč/osoba
stravu lze objednat i jednotlivě
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Přihlášky:

zasláním vyplněné přihlášky v xls souboru e-mailem na adresu ředitele turnaje do 31. 8. 2014
hráči i doprovodné osoby vyplní informace k požadovaným ubytovacím a stravovacím službám
a obratem získají informace k zaslání platby
požadavky na ubytování budou vyřizovány v pořadí podle data přihlášek a úhrady plateb
za přihlášky po termínu se účtuje přirážka 100,- Kč za hráče nebo doprovod
storno za odhlášenou osobu do 10. 9. 2014 činí 100,- Kč, po 10. 9. 2014 činí 200,- Kč
na stránkách pořadatele budou aktualizovány informace o stavu přihlášek, volných ubytovacích
kapacitách a ostatní související informace.

Volný čas:

posilovna, kulečník (v místě ubytování)
v okolí ubytování několik restaurací a obchodů s potravinami (cca 100m)
v okolí ubytování lesopark s restaurací s minigolfem (cca 300m)
možnost za zvýhodněnou cenu zajistit sportovní halu na badminton (cca 1km)
nákupní centrum SHOPPING PARK AVION (cca 2km)
pro zájemce zajištěna dne 13.9. v 17:30 exkurze do expozice U6 malý svět techniky v dolní oblasti
Vítkovic (vstupné 50,- Kč/děti do 15 let, 90,- Kč/dospělí)

Poznámka:

Tyto propozice doplňují rozpis soutěže z 1.4.2014 a jsou tak rozpisem soutěže ve smyslu
čl. 2.1.4. Soutěžního řádu ŠSČR.

V Ostravě, dne 30.6.2014

Marek Jelínek v.r.
ředitel turnaje

Vladimír Hadraba v.r.
pověřený člen komise mládeže ŠSČR
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