Šachový klub ŠK ZIKUDA TURNOV
Nádražní 599, 511 01 Turnov, IČO: 49295071
______________________________________________________________________________________________

V Turnově 19.3.2017

Věc:

PŘIHLÁŠKA DO KONKURZU K USPOŘÁDÁNÍ POHÁRU ČR 2017 V RAPID ŠACHU DRUŽSTEV

Pořadatel:

ŠK ZIKUDA Turnov, z.s

Ředitel turnaje:

ing. Maršálek Zdeněk

Rozhodčí:

Prokopová Jiřina, Šmajzrová Kateřina, Malec Jan

Termín konání:

23.9.2017

Hrací místnost:

CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, Liberec

Stravování:

Stravování je zajištěno přímo v restauraci kulturního centra po celý den. Občerstvení a
nápoje během dne je rovněž v restauraci nebo ve vestibulu u velkého sálu. Mimo to je
možnost občerstvení v dalších zařízeních v blízkosti hrací místnosti.

(stejné jako v roce 2016)

Technická ustanovení:
Propozice:

Pořadatel zpracuje nejméně 3 měsíce před akcí propozice a nechá je schválit STK ŠČR
Nejpozději týden před akcí vytvoří úvodní zprávu pro web ŠSČR s informacemi o turnaji

Předpis:

Hraje se podle pravidel FIDE pro rapid šach, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.

Tempo a systém:

Tempo 2 x 15 min + 5 s na tah, švýcarský systém na 9 kol.

Hodnocení:

1. „olympijský systém“- skóre (počet dosažených bodů na šachovnici).
2. vítězné body družstva - (vítězství 3 body, remíza 1 bod).
3. vyšší součet vyhraných partií.
4. lepší výsledek proti prvnímu, druhému atd. družstvu.
5. los.

Zápočet ELO:

Výsledky budou zaslány na FRL-rapid a na LOK.-rapid

Cenový fond:

Cenový fond (minimálně): 8 000 Kč, 5 000 Kč, 3 500 Kč, 2 000 Kč a 1 500 Kč, věcné ceny.

Časový plán:

Prezence: 8:30 - 9:00, zahájení v 9:30, předpokládaný konec v cca 18 hodin.

Námitky:

Bude ustanovena tříčlenná námitková komise, zastupující v daném okamžiku řídicí orgán
soutěže. Případná námitka se podává s vkladem 100 Kč. Tento vklad bude vrácen
v případě kladného vyřízení, v opačném případě propadne ve prospěch pořadatele.

Závěrečná ustanovení:
Po celou dobu turnaje platí v hrací místnosti zákaz kouření, konzumace alkoholických
nápojů a používání elektronických komunikačních prostředků pro všechny zúčastněné
(vyjma obslužná PC pořadatele).
ŠK ZIKUDA Turnov má potřebné zkušenosti z uspořádáním takovéto akce.

………………………………………..
František Zikuda
předseda ŠK ZIKUDA Turnov,z.s
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