Pražská šachová liga mládeže – PORG Open
hraný současně jako otevřený Přebor Prahy mládeže v rapid šachu
47. turnaj
sobota
16.1.2016
Garant turnaje:
Pořadatel turnaje:
Ředitelka turnaje:
Místo konání:
Dopravní spojení:

Tempo hry:
Systém turnajů:

Hodnocení:
Kategorie:

Hrací materiál:

Startovné:
Přihlášky:
Časový program:
Výsledky:

48. turnaj
sobota
6.2.2016

49. turnaj
sobota
12.3.2016

50. turnaj
sobota
2.4.2016

51. turnaj
sobota
7.5.2016

PORG - gymnázium a základní škola, o. p. s., ředitelka Dagmar Dluhošová
ŠK PORG Praha ve spolupráci s Komisí mládeže Pražského šachového svazu
Růžena Přibylová, e-mail: sach.porg@gmail.com, tel. +420-777 071 192
Nový PORG – základní škola, Pod Krčským lesem 1300/25, Praha 4, 142 00
– vstup z ulice Jánošíkova!
metro C - stanice Budějovická a dále ze stanice Poliklinika Budějovická
autobus č. 193 (odjezd v 8:01, 8:16, 8:31) do stanice Ústav mateřství; nebo
metro C – stanice Budějovická a dále ze stanice Budějovická autobus č. 332
(odjezd v 8:00) nebo autobus č. 337 (odjezd v 8:20) do stanice IKEM
12 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah pro každého hráče
švýcarský systém na 7 kol ve dvou skupinách:
Open A – hráči nar. v roce 1998 a mladší, se zápočtem na ELO FIDE v rapid
šachu a ELO ČR v rapid šachu, hraje se podle pravidel FIDE pro rapid šach
Open B – hráči nar. v roce 2004 a mladší bez jakéhokoliv omezení,
se zápočtem na ELO ČR v rapid šachu
O konečném pořadí rozhoduje počet bodů, Buchholz bez nejhoršího hráče,
Buchholz, Sonneborn-Berger, výkon ELO a los.
dívky a chlapci do 6 let – ročník narození 2010 a ml., 8 let – nar. 2008 a ml.,
10 let – nar. 2006 a ml., 12 let – nar. 2004 a ml., 14 let – nar. 2002 a ml., 16
let – nar. 2000 a ml., 18 let – nar. 1998 a ml.
Každý lichý hráč přiveze turnajovou šachovou soupravu a digitální hodiny.
Pořadatel může zapůjčit pouze omezené množství souprav včetně hodin za
poplatek 100 Kč a proti vratné záloze.
50 Kč pro hráče přihlášené v řádném termínu (pátek 16:00 hodin),
70 Kč pro hráče přihlášené po termínu přihlášek
e-mailem na adresu sach.porg@gmail.com do pátku do 16:00 hodin,
1 den před zahájením turnaje
prezence 8:15 – 8:45 hodin, zahájení turnaje 9:00 hodin,
předpokládané zakončení turnaje – 13:00 – 13:30 hodin.
Startovní listiny a výsledky turnajů budou průběžně zveřejňovány na adrese:
47. turnaj – Open A: http://chess-results.com/tnr189607.aspx?lan=5
47. turnaj – Open B: http://chess-results.com/tnr189608.aspx?lan=5
48. turnaj – Open A: http://chess-results.com/tnr189611.aspx?lan=5
48. turnaj – Open B: http://chess-results.com/tnr189612.aspx?lan=5
49. turnaj – Open A: http://chess-results.com/tnr189614.aspx?lan=5
49. turnaj – Open B: http://chess-results.com/tnr189616.aspx?lan=5
50. turnaj – Open A: http://chess-results.com/tnr189618.aspx?lan=5
50. turnaj – Open B: http://chess-results.com/tnr189619.aspx?lan=5
51. turnaj – Open A: http://chess-results.com/tnr189620.aspx?lan=5
51. turnaj – Open B: http://chess-results.com/tnr189622.aspx?lan=5

Ceny:

Open A: medaile a diplomy za 1.-3. místo konečného pořadí, 1.-3. místo kat.
dívek. Finanční cena pro celkového vítěze a za 1. místo v kat. dívek ve výši
100 Kč. Medaile a diplomy za 1.–3. místo v kategoriích do 10, 12, 14, 16 a 18
let. Při účasti min. 5 hráčů v kategorii získá vítěz kategorie finanční cenu ve
výši 100 Kč. Drobné ceny pro všechny hráče.
Open B: poháry za 1.-3. místo konečného pořadí, 1.-3. místo kat. dívek.
Medaile a diplomy za 1.–3. místo v kategoriích do 6, 8, 10 a 12 let.
Drobné ceny pro všechny hráče.
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučení kategorií v případě malého počtu hráčů.

Různé:

Prosíme o přezutí!
Drobné občerstvení (párky, sušenky apod.) je možné zakoupit.
Za bezpečnost hráčů v průběhu soutěže odpovídá jejich doprovázející osoba
starší 18 let.

Fotografie:

Fotografie z turnajů budou po ukončení zveřejněny na stránce:
http://sachporg.rajce.idnes.cz/

Přebor Prahy:

Hráči turnaje Open A hrají v kategoriích H-10, D-10, H-12, D-12, H-14 a D-14 o
titul Přeborník Prahy mládeže v rapid šachu a o postup na Mistrovství ČR
v rapid šachu příslušné věkové kategorie. Za 1. místo v turnaji ve své věkové
kategorii (H-10, D-10, H-12, D-12, H-14, D-14) získá hráč 100 bodů, za 2. místo
90 bodů, za 3. místo 80 bodů, 4. místo 70 bodů, 5. místo 60 bodů, 6. místo 50
bodů, 7. místo 45 bodů, 8. místo 40 bodů, 9. místo 35 bodů, 10. místo 30
bodů, 11. místo 25 bodů, 12. místo 20 bodů, 13. místo 15 bodů, 14. místo 10
bodů a od 15. místa dále 5 bodů. Do celkového pořadí Přeboru Prahy v rapid
šachu se počítá bodový zisk ze 3 nejlepších turnajů. V případě rovnosti bodů
rozhodnou o celkovém pořadí tato doplňující kritéria: součet získaných bodů
z jednotlivých turnajů (3 nejlepší turnaje), vyšší dosažený průměrný ELO
výkon ze 3 nejlepších turnajů.

Postupy na M ČR:

Na Mistrovství ČR mládeže od 10 do 14 let v rapid šachu 2016 postupují:
a) hráči s přímým postupem (na základě posledního Mistrovství ČR):
kat. H-14: Pavel Haase, kat. H-12: Petr Mach, kat. D-14: Sofie Přibylová
b) vítězové v Přeboru Prahy v kategoriích H-10, H-12, H-14
c) vítězky v Přeboru Prahy v kategoriích D-10, D-12 a D-14
d) hráči na dalších místech pořadí Přeboru Prahy v závislosti na věkové
kategorii a počtu registrovaných hráčů v této věkové kategorii v Pražském
šachovém svazu v porovnání s ostatními kraji v České republice – určuje
Komise mládeže Šachového svazu České republiky v průběhu roku
(v předešlém roce 2015 byl počet dodatečně postupujících z Prahy dle tohoto
bodu následující: kat. H-10: +2 hráči, kat. H-12: +1 hráč, kat. H-14: +2 hráči;
kat. D-10: +1 hráčka)
Hráči s přímým postupem na Mistrovství ČR v rapid šachu účastí
v Přeboru Prahy mládeže v rapid šachu tento postup neztrácejí.

V Praze, 28.12.2015

Růžena Přibylová, v. r.

