
Krajský přebor MKŠS juniorů v praktickém šachu
2019

PROPOZICE TURNAJE

Turnaj je určen pro hráče a hráčky, kteří usilují o postup do Polofinále MČR juniorů nebo do MČR juniorek do 18
a 20 let. Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči registrování v MKŠS. Cizinci startovat nesmějí. 

Pořadatel: Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s. a komise mládeže MKŠS

Místo: herna ŠO TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 1/20, Opava

Termín: 14. 6. - 16. 6. 2019

Ředitel Ing. Antonín Vilášek, tel.: 774 152 125, e-mail: antonin.vilasek@seznam.cz

Rozhodčí: Ing. Karel Záleský - R1, tel.: 603 716 667, e-mail: k.zalesky@email.cz

Právo účasti: Hráči a hráčky registrovaní v MKŠS splňující věková kritéria, tj. rok narození 2000 a mladší. 
Cizinci startovat nesmějí. 

Turnaje: H+D 18 (ročník narození 2002 a mladší)

H+D 20 (ročník narození 2000 a mladší)

V případě nízké účasti v jednom z turnajů (méně než 12) si pořadatel vyhrazuje právo spojit oba 
turnaje do jednoho. O spojení rozhodne pořadatel před začátkem turnaje.

Hráč / hráčka budou hodnoceni v té kategorii, do které se přihlásili před začátkem turnaje. 
Vyhodnoceny budou samostatně kategorie H18, D18, H20, D20.

Hráči narození v roce 2000 a 2001 budou automaticky zařazeni do kategorie H20. 
Hráči narození v roce 2002 a mladší si mohou zvolit, zda chtějí hrát v kategorii H18 nebo H20. 
Dle soutěžního řádu ŠSČR mohou ženy hrát v kategoriích mužů. Proto hráčky narozené v roce 
2002 a mladší si mohou zvolit, zda chtějí hrát v kategorii D18 nebo D20, ale mohou si zvolit i 
účast v kategorii H18 nebo H20. Hráčky ročník narození 2001 a 2000 si mohou zvolit účast v 
kategorii D20 nebo H20. 

Hráči a hráčky zvolenou kategorii uvedou v přihlášce a nemohou ji účelově změnit po zveřejnění 
kategorií všech účastníků.

Vklad: 300 Kč za hráče/hráčku

Tempo: 60 minut na partii + 30 sekund/tah, čekací doba je 1 hodina

Systém: Švýcarský systém na 7 kol se zápočtem na FIDE ELO a LOK.

Hodnocení: a) Body;
b) vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE);
c) Buchholz (krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem);
d) Buchholz;

 e) Sonneborn-Berger;
f) vícekrát černé; 
g) los.

Časový rozvrh: Prezence 14. 6. 2019  09:00 – 09:45 h

Pátek 14. 6. 2019 1. kolo v 10:00 h
2. kolo v 14:00 h

Sobota 15. 6. 2019 3. kolo v 09:00 h
4. kolo v 13:00 h
5. kolo v 16:00 h

Neděle 16. 6. 2019 6. kolo v 09:00 h
7. kolo v 13:00 h

Vyhlášení výsledků proběhne cca 15 minut pro skončení poslední partie.



Ceny: Vítěz a hráči umístění na 2. a 3. místě v kategorii H18 získávají právo postupu do Polofinále 
MČR juniorů 2019 v kategorii H18.

Vítěz a hráč umístěný na 2. místě v kategorii H20 získávají právo postupu do Polofinále MČR 
juniorů 2019 v kategorii H20.

Vítězka kategorie D18 získá právo postupu na finále MČR juniorek 2019 v kategorii D18.

Vítězka kategorie D20 získá právo postupu na finále MČR juniorek 2019 v kategorii D20.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží pohár, nejlepší 3 hráči a hráčky v každé ze 4 kategorií 
obdrží medaili a diplom.

Ubytování: Můžeme zajistit ubytování při závazné rezervaci do 20. 5. 2019 v:
Penzion U Knoppa v ceně od 300 Kč/noc (1,8 km od hrací místnosti)
Penzion Lidový dům v ceně od 380 Kč/noc (1,3 km od hrací místnosti)
Hotel Algar v ceně od 565 Kč/noc (1,9 km od hrací místnosti)

Stravování: Obědy pro zájemce zajistíme v pátek v jídelně sousedícího učiliště, v sobotu a v neděli pak 
cateringem přímo v hrací místnosti.

Přihlášky: Pokud požadujete zprostředkovat ubytování zasílejte nejpozději do 20. 5. 2019.

Pokud nepožadujete zprostředkovat ubytování zasílejte nejpozději do 6. 6. 2019. Přihlášky došlé 
po termínu nebudou akceptovány!

E-mailem na adresy antonin.vilasek@seznam.cz a v kopii na k.zalesky@email.cz

V přihlášce uveďte:
jméno a příjmení,
oddíl, 
datum narození,
kategorii ve které chcete hrát (H18, D18, H20, D20),
kontaktní telefon,
zda požadujete zajistit obědy od pořadatelů a v kterých dnech (pátek, sobota, neděle),
zda požadujete zprostředkovat ubytování prostřednictvím pořadatelů a kde (pátek, sobota)

GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává souhlas 
se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FRL a další prezentaci 
výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro 
potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 
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