Propozice – rozpis Mistrovství ČR čtyřčlenných
družstev středních škol v šachu 2015
Termín, místo:

30. 3. - 31. 3. 2015 v Ústí nad Labem

Pořadatel:

ŠK Spartak Ústí nad Labem, IČO: 4455422, www.chessul.org

Řídící orgán:

Komise mládeže Šachového svazu České republiky

Právo účasti:

Čtyřčlenná družstva škol + max. 2 náhradníci – žáci jedné školy.
Maximálně 28 družstev postupujících z krajů + 1 družstvo
pořadatele + 2 družstva s divokou kartou KM ŠSČR.
Družstva startují na vlastní náklady.

Hrací sály:

IH Bohemia, Mírové náměstí (30. 3. pondělí odpoledne)
Dům kultury. V.Hradební 19 (31. 3. úterý dopoledne)

Veškeré informace:

http://republika.chessul.org (webová stránka mistrovství – WSM)

Kontakt:

republika@chessul.org

Ředitel soutěže:

Pavel Chrz, tel. 608 220 382

Hlavní rozhodčí:

Ing. Danouš Pletánek - FA (FIDE arbiter)

Rozhodčí:

Ing. Luboš Bakajsa, rozhodčí 3.třídy

Zpracování přihlášek: Michal Sliva, Richard Sliva – studenti SŠ
Ubytování:

a) IH Bohemia, dvou a třílůžkové pokoje s WC a sprchou přímo
na pokoji. Cena za ubytování se snídaní („Švédské stoly“) 325 Kč za
osobu a noc. Výrazná sleva majitele pro tuto akci. Pokoje nutno
vyklidit do 10. hodiny.
b) Dům dětí a mládeže, vlastní spacáky, 60 Kč/os pro max. 4
týmy (klubovny, karimatky, kuchyňka k dispozici). Do DDM je
boční vchod z Bělehradské ul. do objektu Domu kultury.

Stravování:

Snídaně v ceně ubytování a večeře v IH Bohemia za 85 Kč.
Společně s vkladem do turnaje se hradí s přihláškou.
Obědy v jídelně magistrátu za 67 Kč (polévka, oběd, nápoj), na
místě výběr ze 4 jídel. Obědy se hradí až na místě v jídelně,
objednávají se však též předem).
Snídaně pro ubytované v DDM – Pekárna Aplica s prodejnou přes
ulici, v DDM k dispozici vybavená kuchyňka.

Mapka, adresy:

Mapka hracích sálů, ubytování, stravování na WSM.

Vklad:

200,- Kč za včas přihlášené družstvo s odesláním platby
400,- Kč za družstva přihlášená po termínu nebo z pozdější úhradou.

Přihlášky:

Do 10. 3. 2015 na republika@chessul.org (email přesměrován
na ředitele, hospodářku i zpracovatele přihlášek). Současně uhraďte
platbu na číslo účtu ŠK: 78-4621950277/0100 Fakturu obdržíte

v místě. V případě, že nutně potřebujete fakturu předem, pošlete
přihlášku nejpozději do 6. 3., abyste ji 10. 3. mohli uhradit. Při
větším zájmu o ubytování v DDM rozhoduje čas odeslání přihlášky
(počet volných míst, který zbývá, aktualizován 1x denně na WSM).
Storno poplatky:

Při odhlášení celého družstva po 22. 3. 200 Kč/os.
Při odhlášení jednotlivce z týmu po 26. 3. 200 Kč/os.
Při odhlášení dříve vrátí pořadatel částku bez man. popl. 25 Kč.
Zbývající část zaplaceného vrátí pořadatel na účet odesílatele.

Hrací materiál:

Šachový materiál zajistí pořadatel.

On-line přenosy:

První a druhý stůl (osm šachovnic) každého kola bude přenášen
on-line, výsledky aktualizované po každém kole. Odkazy najdete na
WSM.

Ceny:

Pamětní list pro každé družstvo.
Poháry, medaile a věcné ceny pro první tři družstva.
Věcné ceny pro nejlepší hráče na jednotlivých šachovnicích.
Losované věcné ceny.
Veškeré ceny se předávají pouze osobně přítomným účastníkům
slavnostního zakončení.

Časový rozpis:

Pondělí 30.3.
11:00-13:40
12:00-13:30
13:50-14:00
14:10-15:10
15:15-16:20
16:25-17:25
17:30-18:35
18:40-19:40
19:30-20:15
21:30

obědy, ubytování
prezence
zahájení
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
večeře
posezení vedoucích týmů a pořadatelů v IH

Úterý 31.3.
06:00-07:45
08:00-09:00
09:05-10:05
10:10-11:10
11:20-12:20
12:25-12.50
13:00-14:00

snídaně, vyklizení pokojů
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
slavnostní zakončení
obědy, odjezdy

Sportovně-technické předpisy
Systém:

Hraje se švýcarský systém na 9 kol

Hrací tempo:

2 x 20 min. + 5 s/tah na partii bez zápisu. Čekací doba 20 min.

Klasifikace:

Turnaj bude započten na LOK ČR v rapid šachu.

Nepřípustný tah: Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře,
partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího
nepřípustného tahu jedním z hráčů v téže partii.
Dokumenty:

Náležitosti neuvedené v těchto propozicích se řídí předpisy:
Pravidla FIDE, Soutěžní řád ŠSČR, Klasifikační řád, Obecný
rozpis přeboru škol. Vše na WSM. Níže vyjímáme nejdůležitější.

Soupiska:

Platí po celou dobu turnaje v pořadí, které zástupce školy
odevzdá při prezenci. Na soupisce mohou být studenti/ky školy
denního studia. V každém kole nastupují čtyři, další 1 až 2 mohou
být náhradníky (soupiska se dle pořadí posouvá – např. 1., 3., 5., 6).
Pravidla pro sestavení soupisky, viz „sestavení týmu“.

Sestavení týmu:

Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR
nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na
soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší
než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO
platí nasazovací koeficienty(3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT =
1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Doprovod:

Za družstvo plně zodpovídá vedoucí družstva starší 18 let
vyslaný školou. Od 22. do 06. hodiny na ubytovacím zařízení musí
vedoucí zajistit noční klid. Zodpovědnost je i za případné škody.

Kritéria pořadí:

1. počet olympijských bodů (součet bodů na všech šachovnicích).
2. Buchholz.
3. Sonnenborn-Berger.
4. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, popř. na 2.
šachovnici, atd.

Hrací místnost:

Sál /salonek, kde hráč hraje svoji partii.

Hrací prostor:

Hrací místnost, chodba, toaleta, kde se může hráč pohybovat
během partie. Opuštění hracího prostoru během partie jen se
souhlasem rozhodčího. Hrací prostor bude definován rozhodčím na
začátku turnaje v IH Bohemia a na začátku 6. kola v Domě kultury.

Elektronické přístroje:

Během partie hráč nesmí použít žádný elektronický přístroj.
Mobily musí být vypnuty a mimo dohled hráče a rozhodčího.
Použití (např. sms, zapnutí mobilu, zazvonění) znamená prohru
partie.

Kouření:

Dle pravidel FIDE jsou hrací místnosti nekuřácké. Nekuřácký je
celý Dům kultury, Dům dětí a mládeže (ubytování zájemců) a v IH
Bohemia během po dobu turnaje i chodba u salónků a toalety.

Námitky:

Námitku podává zástupce školy do 1 hod. po skončení partie.
Vklad za námitku je 300 Kč, který se vrací, bylo-li i jen částečně
vyhověno. Námitku řeší námitková komise.

Schváleno Komisí mládeže ŠSČR dne 12. 2. 2015
Miroslav Hurta
Pavel Chrz
pověřený člen KM ŠSČR
ředitel soutěže

