MMaS 2013
SK Slavia Orlová ve spolupráci s Moravskoslezským krajským šachovým svazem pořádá

Mistrovství Moravy a Slezska kat. H+D10, H+D12, H+D14, H+D16 2013
pro kraje: Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Vysočina.
Řídící orgán:
Pořadatel:
Termín:
Místo konání:
Ředitel turnaje:
Hlavní rozhodčí:
Hlavní trenér:
Organizační štáb:
Hrací systém:
Hrací tempo:
Právo účasti:

Kritéria hodnocení:

Časový rozpis:

Vklad do turnajů:

Komise mládeže Šachového svazu České republiky
SK Slavia Orlová – o.s.
26. 10. – 30. 10. 2013
Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o., 788 11 Loučná nad Desnou - Rejhotice 72
GPS: 50°05'59.37"N, 17°06'11.30"E; http://www.hotelds.cz/
Jiří Novák, Družstevní 681, 735 41, Petřvald
mobil: 608 830 041; e-mail: jiri.novak@sachyorlova.cz
FA Jiří Kopta
Pavel Zabystrzan
Stanislav Volčík, Martin Sieber, Jiří Novák, Jozef Valenčík, Petr Nytra
Hraje se podle Pravidel šachu FIDE švýcarským systémem na 9 kol, každá kategorie
samostatně. Dívky hrají společně s chlapci; jednotlivé dívčí kategorie budou
vyhodnoceny při účasti alespoň 3 hráček v dané kategorii.
90 minut na partii + 30 sekund na tah
H+D 16 – hráči narození v roce 1998 a mladší
H+D 14 – hráči narození v roce 2000 a mladší
H+D 12 – hráči narození v roce 2002 a mladší
H+D 10 – hráči narození v roce 2004 a mladší
Všichni hráči musí být registrováni v ŠSČR a musí být registrováni v jednom
z uvedených KŠS: Jihomoravský ŠS, Moravskoslezský KŠS, ŠS Olomouckého kraje,
KŠS Vysočina a ŠS Zlínského kraje.
FIDE OPEN, bleskový turnaj a Bughouse – všichni řádně přihlášení zájemci.
1. Počet bodů, 2. Střední Buchholz, 3. Buchholz, 4. Sonnenborn-Berger, 5. Progres,
6. Los
pátek 25.10.
od 18:00 do 21:30 presence, ubytování
sobota 26.10.
od 08:00 do 10:00 presence, ubytování
od 10:30 do 10:45 slavnostní zahájení
od 11:00 do 15:00 1. kolo
od 16:00 do 20:00 2. kolo
neděle 27.10.
od 08:00 do 12:00 3. kolo
od 14:00 do 18:00 4. kolo
od 18:30 do 21:30 bleskový turnaj jednotlivců
pondělí 28.10. od 08:00 do 12:00 5. kolo
od 14:00 do 18:00 6. kolo
od 18:30 do 22:00 bleskový turnaj v Bughouse (holanďany)
úterý 29.10.
od 08:00 do 12:00 7. kolo
od 14:00 do 18:00 8. kolo
od 18:00 do 21:00 simultánka
středa 30.10.
od 08:00 do 12:00 9. kolo
od 13:00 do 13:30 slavnostní zakončení
Ve všech kategoriích 500,-Kč, vítězové KP 300,-Kč. Hráči uvedeni na listině talentů
KM ŠSČR startují bez vkladu.
FIDE OPEN: 500,-Kč
Bleskový turnaj: 50,-Kč.
Bughouse: 50,-Kč/pár.

MMaS 2013
Zápočet na ELO:

Všechny turnaje budou započteny na LOK ČR, Fide OPEN na FRL, blitz na FRLB.

Hrací materiál:

Zajišťuje pořadatel včetně partiářů. Šachový materiál bude sloužit pouze k soutěžním
účelům.
1. - 3. místo v každé kategorii obdrží poháry, medaile a diplomy.
Podmínkou předání ceny je účast oceněného hráče osobně na slavnostním zakončení.
V hotelové restauraci v místě konání. Je možno objednávat i jednotlivá jídla.
Snídaně 55,-Kč, oběd 90,-Kč, večeře 75,-Kč.
V hotelové restauraci bude zajištěno občerstvení, a to po celou dobu konání MMaS.
Pokoje jsou dvou a třílůžkové a mají vlastní koupelnu a WC.
Dále jsou k dispozici dvoupokoje, které mají vlastní koupelnu a WC.
Počet lůžek na dvoupokojích: 2 + 2 či 2 + 3, ev. 2 + 4.
Cena ubytování na horní budově = 230 Kč / noc / lůžko při pobytu 4 a více nocí.
Cena ubytování na dolní budově = 280 Kč / noc / lůžko při pobytu 4 a více nocí.
Cena ubytování při pobytu 3 a méně nocí = 370 Kč / noc / lůžko.
Cena ubytování při požadavku 1 osoby ve 2 lůžkovém pokoji = 400 Kč / noc.
Ubytování účastníků bude realizováno dle zaslaných požadavků do naplnění
kapacit zařízení. Jednotlivé pokoje budou rezervovány dle pořadí přihlášených.
Pro zájemce zajistíme nocleh dle požadavku již z 25. na 26. 10. 2013!
Objednané ubytování a stravování je nutno uhradit do 30. 09. 2013 složenkou, nebo
bezhotovostním převodem na účet č. 107-5310430287/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo LOK hráče (viz http://db.chess.cz).
U hromadných plateb může být jako variabilní symbol použit pětimístný číselný kód
oddílu přidělený ŠSČR (např. Lokomotiva Brno: 22053).
Zajištěno bude jen v daném termínu předem zaplacené ubytování a stravování.
Vklad do turnajů bude uhrazen v místě konání v průběhu 1. a 2. kola!
Storno poplatky: Při odhlášení alespoň 7 dní před začátkem MMaS je storno
poplatek 25% z uhrazené částky (75 % organizátor zašle zpět), při odhlášení
v období kratším činí storno poplatek 50 %. V případě doplnění nového hráče za
odhlášeného se storno poplatek neplatí.
Zasílejte elektronicky dle přiloženého formuláře na e-mailovou adresu
mmas2013@sachyorlova.cz do 30. 09. 2013.
Součástí přihlášky musí být kopie (skenovaná) dokladu o úhradě pobytových
nákladů, ve které bude uveden variabilní symbol platby a datum úhrady.
Přihlášky po termínu nutno konzultovat s ředitelem turnaje!
Přirážku ve výši 300,-Kč uhradí všichni účastníci, kteří budou přihlášení po termínu
a ti, kteří po termínu uhradí povinné platby.
Každý hráč mladší 18 let musí mít nepřetržitě po celou dobu pobytu s sebou vlastní
doprovod, osobu starší 18 let, která za tohoto hráče bude zodpovídat.
Denní zpravodajství z MMaS a on-line přenos budou probíhat na stránkách
www.mkss.cz.
Denně bude vydáván bulletin (polovina partií každé kategorie).

Cenový fond:
Stravování:
Ubytování:

Platby:

Přihlášky:

Doprovod:
Různé:

V Petřvaldě dne 31. 5. 2013.

Ing. Zdeněk Fiala
předseda KM ŠSČR

Jiří Novák
ředitel turnaje

