
Šachový spolek Železné hory 
pořádá 4. ročník seriálu šachových turnajů pro žáky do 16 let  CHVALETICKÁ   ŠACHOVÁ   OLYMPIÁDA 

 Místo konání: Dům kultury ve Chvaleticích, velký sál (U Kulturního domu 158, Chvaletice) Termíny turnajů: vždy sobota 23.4., 7.5. a 18.6.2016 Ředitel seriálu:         Ing. Lubomír Šilar, mobil: 774 521 088, e-mail: silar3@seznam.cz Rozhodčí: Ing. Ondřej Jareš, PhDr. Miroslav Tyč Časový plán: do 10:15 prezentace (čeká se na příchod dětí od vlakového spojení z Kolína a Pardubic) 10:30 – 15:30      I. – VII. kolo Do 15:50 vyhlášení výsledků, předání cen. Systém soutěže:   Všechny turnaje olympiády se budou hrát švýcarským systémem na 7 kol ve třech skupinách (rozdělených podle věku dětí).  Tempo hry 15 minut na partii pro každého hráče s přídavkem 5 vteřin za každý provedený tah.  Výsledky budou započítány na rapid ELO ČR. Právo účasti: Nejmladší kategorie     A     (děti narozené po 1.1. 2007) Mladší kategorie           B     (děti narozené po 1.1. 2004) Starší kategorie             C     (děti narozené po 1.1. 2000) Mladší děti mohou hrát ve starší kategorii, ale pouze v jedné (dle vlastního výběru)  po celou dobu konání olympiády.  Mohou hrát chlapci a dívky registrovaní i neregistrovaní v ŠSČR. Hodnocení výsledků a ceny: V každém turnaji a věkové kategorii bude z konečného pořadí sestaveno  pořadí chlapců na 1. - 3. místě a dívek na 1. - 3. místě. Tito hráči obdrží medaile a diplomy. Dále obdrží všichni účastníci v každém turnaji drobné ceny. Další ceny pro nejmladší účastníky obdrží všechny děti narozené po 1.1.2009. Pro účel vypracování celkového konečného pořadí ve Chvaletické šachové olympiádě bude použito bodové hodnocení pořadí deseti nejlepších hráčů (hráček) v každém turnaji ve všech kategoriích takto: 1. místo:         10 bodů          2. místo:           9 bodů         atd.   až   10. místo:            1 bod O pořadí v jednotlivých turnajích bude rozhodovat:  1. počet získaných bodů 2. střední BH 3. BH 4. datum narození (mladší bude vyhodnocen jako lepší) O konečném  pořadí v celém seriálu Chvaletické šachové olympiády bude rozhodovat: 1. součet bodů získaných za umístění ve dvou turnajích seriálu, pokud se hráč(ka) účastní všech turnajů seriálu, škrtá se mu(jí) nejméně bodově hodnocený turnaj  2. datum narození (mladší bude vyhodnocen jako lepší) Ceny za konečné pořadí v seriálu Chvaletické šachové olympiády budou předány při závěrečném vyhodnocení  po ukončení 3. turnaje dne 18.6. Ceny obdrží vždy 3 nejlepší chlapci a 3 nejlepší dívky v každé věkové kategorii. Absolutní vítěz(ka) každé věkové kategorie obdrží pohár pro vítěze.  Přihlášky: Zasílají se e-mailem řediteli seriálu (silar3@seznam.cz) vždy nejpozději v pátek večer před termínem daného turnaje. V přihlášce je nutno uvádět:  Jméno a příjmení, přesné datum narození, oddílovou, školní a pod. příslušnost a věkovou kategorii (B,C),  pokud bude mladší účastník hrát v kategorii věkově starší, než mu z hlediska jeho věku přísluší. Informace o turnaji na http://sachychvaletice.wbs.cz/  Startovné: 30 Kč za každého hráče (jednotné pro všechny účastníky v každém turnaji). Členové Šachového spolku Železné hory a jeho šachových kroužků startovné neplatí. Šachový materiál: Kompletně zajistí pořadatel soutěže. Občerstvení: Zajištěno v cukrárně v Domě kultury ve Chvaleticích.  Na hojnou účast se těší organizační výbor turnaje! 


