Vás srdečně zvou na

XVII.ročník dvoučlenných družstev mládeže
uspořádaný pod záštitou MČ Praha 5 a Česko-ruské společnosti, z.s.
Propozice:
Místo konání:

Úřad městské části Prahy 5, Štefánikova 13, Praha 5
(zastávka Anděl – metro, tram.č.4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 20 – odtud pěšky cca 100m směrem
k Arbesovu nám. )

Datum konání:

sobota 14. března 2015

Program:

800 – 845 hod
845 – 900 hod

Právo startu:

dvoučlenná družstva

Hrací systém:

švýcarský, 7 kol 2x25 minut na partii u juniorů, 9 kol 2x20 minut u žáků. Hraje se podle pravidel
FIDE pro Rapid šach, olympijské bodování – při stejném počtu bodů rozhoduje Buchholz.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti zkrátit hrací dobu na 2x20 minut u juniorů,
popřípadě u žáků z časových důvodů ukončit turnaj po 8.kole.

900 – 1630 hod
1630 – 1700 hod

utkání 1. až 7. kola
vyhlášení výsledků

- žáci narození 1.1.2000 a mladší
- junioři narození 1.1.1995 a mladší
děvčata a chlapci, registrovaní i neregistrovaní, kolektivy škol, klubů, kroužků apod.

Vklad do turnaje:
Ceny věcné:

prezence
zahájení

100,- Kč za celé družstvo
-

-

vítězná družstva budou zapsána:
- žáci na desku Putovní ceny Vladimíra Remka
- junioři na desku Putovní ceny Alexeje Gubareva
tři nejlepší družstva v obou kategoriích obdrží pohár a diplom, jejich hráči pak medaile
vyhodnocen bude v každé kategorii nejlepší hráč na 1. a 2. šachovnici a obdrží diplom a
pohár
nejlepší dívka v každé kategorii obdrží diplom a pohár
diplom a věcnou cenu obdrží nejmladší hráčka a nejmladší hráč
nejlepší zahraniční družstvo v každé kategorii obdrží pohár a diplom
nejlepší zahraniční hráč kategorie žáků obdrží pohár Česko - ruské společnosti, z.s.
všichni účastníci obdrží „Pamětní list“

Hrací materiál:

každé družstvo přiveze s sebou 1 kompletní šachovou soupravu (pokud možno Klubovka IV. –
malé figurky nevozte, nebudou připuštěny do hry) včetně 1 ks funkčních hodin + 1 ks hodin
rezervních. Pořadatel může zapůjčit omezené množství souprav za úhradu 30,- Kč za soupravu při
úhradě vratné zálohy 500,- Kč.

Ubytování:

nezajišťujeme

Občerstvení:

v sále bude v provozu bufet s omezeným sortimentem

Přihlášky:
Jan Veselský – přednostně písemně na e-mail jave9@seznam.cz
(popř. SMS na tel. 722 029 088), budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu, tj. 60 družstev, do 13.3. 20h

Těšíme se na setkání s Vámi a jsme s pozdravem Šachu zdar!
Za organizátory:

Vladislav Pivoňka v.r.
Předseda ŠK Smíchov

PhDr. Pavla Kortusová v.r.
Předseda SOKRATES 2001

Čermák Josef v.r.
Ředitel turnaje

http: www.sksmichov.wz.cz

Orientační plánek místa konání akce:

pořádají pod záštitou MČ Prahy 5
smíchovská klání dvoučlenných družstev mládeže

“TURNAJ KOSMONAUTŮ“
o putovní ceny dvojice Alexeje Gubareva a Vladimíra Remka

Sobota 14.března 2015 od 8 do 17 hod
Úřad MČ Praha 5, Štefánikova 13, Praha 5

XVII.ročník

