III. CHODOVSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL

Kulturní a společenské středisko Chodov
Pořadatel: Šachový oddíl Spartak Chodov, z.s.
Místo konání: KASS Chodov
Datum konání: 7. dubna 2018
Ředitel festivalu: Marcel Vlasák, tel.: 602 478 792, e-mail: sachychodov@seznam.cz
Rozhodčí: Přemysl Stuška, David Vávra; deskové hry – Iveta Vlasáková, Hana Stušková
Turnaje:
A) Finále KP mládeže v rapid šachu – XII. VELTATEA Cup v kategoriích:
H10 a D10 (2008 a mladší)
H12 a D12 (2006 a mladší)
H14 a D14 (2004 a mladší)
B) Open dorost U18 (2000 a mladší)
C) Deskové hry pro chodovské ZŠ (1. stupeň)
7. Systém hry:
A), B) Švýcarským systémem na 7 kol, při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí
a) v případě dělení prvního místa či dělení postupového místa lepší výsledek ve vzájemných partiích
mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány, b) Buchholz krácený o
nejnižší skóre soupeřů, c) Buchholz, d) hodnocení podle systému Sonnenborn-Berger, e) vícekrát černé,
f) los. V případě menšího počtu hráčů bude herní systém upraven na každý s každým.
C) Systém hry bude upraven podle počtu přihlášených dětí. Varianty: každý
s každým / skupiny a postup do finále / pavouk.
8. Tempo hry:
A), B) 2x20 minut + 10 vteřin za tah
9. Startovné:
A) 80,- Kč za hráče, dívky 50,- Kč
B) 100,- Kč za hráče, dívky 60,- Kč
C) Startovné se nehradí
startovné se vybírá na místě při prezentaci
10. Ceny:
A) první tři obdrží pohár a medaili, prvních šest diplom, pořadatel zajistí
věcné ceny pro všechny hráče
B) vítěz obdrží pohár, první tři medaili, diplom a finanční cenu 300, 200 a 100,- Kč,
ostatní věcné ceny
C) vítěz obdrží pohár, první tři medaili a diplom, ostatní drobné věcné ceny
11. Podmínka účasti: A), B) přihláška odeslaná do 1.4.2018; C) přihláška odeslaná do 30.3.2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přihlášky odesílejte na e-mailovou adresu ředitele turnaje s těmito údaji:
A), B) jméno a příjmení, oddíl; C) jméno a příjmení, název školy a třída
Na každého lichého hráče připadá jedna kompletní šachová souprava i s funkčními hodinami
12. Prezentace: 8:00 – 8:45 hodin, zahájení: 9:00 – 9:15 hodin,
Rozpis: 1. kolo 9:15 – 10:10, 2. kolo 10:15 – 11:10, 3. kolo 11:15 – 12:10, 4. kolo 12:15 – 13:10,
oběd/vyhlášení deskových her 13:15 – 13:45, 5. kolo 13:45 – 14:10, 6. kolo 14:15 – 15:10, 7. kolo
15:15 – 16:10, zakončení cca 16:30 hodin. Harmonogram je orientační.
13. Občerstvení: nabídka níže, jídla si objednejte spolu s přihláškou nejpozději do 1.4.2018!
14. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, o čemž bude informovat na webu
www.sachychodov.cz.

Marcel Vlasák,
ředitel festivalu

Chodovský šachový festival 2018
Nabídka jídel
1) Smažené kuřecí mini řízečky, brambor

75,-- Kč

2) Smažený sýr, brambor nebo hranolky
+ tatarská omáčka

75,-- Kč

3) Pizza dle nabídky

90,-- Kč

4) Párek (2 nožičky), hořčice, pečivo

35,-- Kč

5) Klobása, hořčice, pečivo

45,-- Kč

Další pochutiny bez objednání předem:

Hranolky s kečupem nebo tatarkou
Sladkosti – dle nabídky
Káva, čaj, pivo, nealkoholické nápoje – dle nabídky
Slané pečivo – dle nabídky

PROXIMA GASTRO, s.r.o.

Mapa:

