T. J. Sokol Mšeno pořádá za významné podpory České obce sokolské (ČOS)

Otevřený přebOr České Obce sOkOlské, kategorie mládež
hraný jako dvoudenní turnaj v praktickém šachu a jednodenní turnaj v rapid šachu
Termín:

27. – 29. 12. 2021 (pondělí - středa)

Místo konání:

Sokolovna ve Mšeně, ul. Na Skaličkách (20 m od náměstí Míru)

Ředitel:

Roman Burda, e-mail: roman.burda@centrum.cz
tel. 608 965 932

Kategorie:

HD do 14ti let – chlapci a dívky narození v roce 2007 a mladší
HD do 20ti let – chlapci a dívky narození v letech 2006 - 2001
děvčata hrají ve shodné kategorii s chlapci, vyhodnocena budou samostatně

Systém, tempo: Vždy dva samostatné turnaje dle věkových kategorií uvedených výše.
Praktický šach se hraje švýcarským systémem na 7 kol podle platných pravidel FID
pro praktický šach. Čekací doba 30 min. Při rovnosti bodů o pořadí rozhodují kritéria
dle čl. 5.2.3. Soutěžního řádu. Turnaje budou započítány na LOK ČR v praktickém
šachu. Tempo 2 x 40 minut + 20 vteřin na tah. Povinný zápis s výjimkou posledních
5 minut.
Rapid šach se hraje švýcarským systémem na 7 kol podle platných pravidel FIDE pro
rapid šach a Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach.
Turnaje budou započítány na Rapid LOK ČR. Tempo hry 2 x 20min. + 5 vteřin na tah
Právo účasti:

Registrovaní i neregistrovaní šachisté splňující věkový limit.
Možno se zúčastnit jen jednoho ze dvou pořádaných turnajů.

Startovné:

200,- Kč za hráče v turnaji praktického šachu
100,- Kč za hráče v turnaji rapid šachu
Sleva ve výši celého startovného pro hráče registrované v šachovém oddíle ČOS
Příplatek 100% pro neregistrované hráče v Šachovém svazu ČR.

Cenový fond:

První tři v praktickém turnaji obdrží pohár.
Nejlepší dívka v praktickém turnaji obdrží pohár.
Dále budou vyhlášeny samostatně kategorie do 8let (2013 a ml.), do 10let (2012, 2011),
do 12let (2010, 2009), do 14let (2008, 2007), do 16let (2006,2005), do 18let
(2004,2003), do 20let (2002, 2001) a první tři v každé kategorii obdrží medaile
a diplomy. Nejlepší dívka v každé kategorii obdrží medaili a diplom.
V rapid turnaji medaile a diplom pro vítěze každé kategorie chlapců a děvčat.
Věcné ceny pro všechny účastníky.

Stravování:

Obědy v restauraci U Zlatého lva, nám. Míru.
Výběr dvou jídel, jednotná cena za oběd 120Kč, výběr jídla uveďte do přihlášky.
Pondělí: Kuřecí řízek, bramborová kaše / Vepřové kostky na paprice, těstoviny
Úterý:
Hovězí guláš, houskový knedlík / Kuřecí směs po čínsku, rýže
Středa:
Moravský vrabec, br. knedlík, špenát / Holandský řízek, vařený brambor
Občerstvení v režii pořadatele přímo v Sokolovně.

Úhrady:

Hotově na místě. Faktury budeme vystavovat jen na platby od 5.000,- Kč a jen
skupinám přihlášeným do 20. 12.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje přímo ve Mšeně 60 lůžek (objednání přes pořadatele)
- 30 lůžek v Sokolovně (větší skupiny, vlastní lůžkoviny, 150-180Kč/noc)
- 15 lůžek hotelového typu, 2-3 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, ubytování U lva,
300 – 400,- Kč/noc
- 15 lůžek hotelového typu, 2-4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, ubytování
M. Perníkářová, k dispozici bazén, 490 – 590,- Kč/noc
Snídaně možno objednat v Sokolovně za 50,- Kč/porce/dítě do 15let a 70,- Kč/porce/15+
(forma bufetu, čaj, káva).
Večeře pořadatel nezajišťuje, doporučujeme využít denní nabídky restaurace U lva.
Při větším zájmu o večeře požádáme restauraci a nabídku večeří speciálně pro účastníky
turnaje.

Přihlášky:

Přihlášky zasílejte volnou formou nejpozději do 23. 12.
na roman.burda@centrum.cz
Stav přihlášek bude průběžně aktualizován www.chess-results.com

Ostatní:

Každý účastník do 15ti let musí mít doprovod, který za něj bude po celou dobu
zodpovídat. Jméno doprovodu je nutné uvést na přihlášce. Účastníci 15+ se mohou
zúčastnit bez doprovodu, zodpovídají za ně zákonní zástupci.

2021

mailem

Časový plán
Účastníky, kteří přijedou již v neděli 26. 12., odprezentujeme v Sokolovně po 17h.
Pondělí 27.12.
8.00 – 9.00 hod.
9.15 hod.

prezentace v Sokolovně
slavnostní zahájení

9.30 – 11.30 hod.
12.30 – 14.00 hod.
14.15 – 16.15 hod.

1. kolo
oběd
3. kolo

11.40 – 13.40 hod.

2. kolo

16.25 – 18.25 hod.

4. kolo

5. kolo
oběd

11.10 - 13.10 hod.
13.35 – 15.35 hod.

6. kolo
7. kolo

8.00 – 8.45 hod.
12.30 – 13.30 hod.
17.15 hod.

prezentace účastníků jen rapid turnaje
oběd
Vyhlášení výsledků všech turnajů

9.00 – 13.15 hod.
13.45 – 17.00 hod.

1. – 4. kolo
5. – 7. kolo

GDPR:

Přihlášením do turnaje dává účastník či jeho zákonný zástupce souhlas se
zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na listiny osobních
koeficientů, pro zveřejňování výsledků. Dále dává souhlas pro pořízení, uchování a
prezentaci jeho fotografií pořízených během turnaje.

COVID opatření:

Při prezentaci každý účastník turnaje starší 12-ti let a každý ubytovaný doprovod
doloží doklad o ukončeném očkování nebo o potvrzení o prodělané nemoci COVID
v době kratší než 180 dní před zahájením turnaje. Účastníci 12-18let mohou doložit
též PCR test pořízený nejpozději 72h před zahájením turnaje.

Úterý 28.12.
9.00 –11.00 hod.
12.00 - 13.30 hod.

Středa 29.12.

Těšíme se na Vaši účast.

