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Obec Suchá Loz, Suchá Loz č. 72, 687 53 Suchá Loz

ŠACHOVÝ TURNAJ VÝCHODNÍHO SLOVÁCKA – duben 2019
Pořadatel:

Obec Suchá Loz

Termín:

6. 4. 2019

Místo konání:

kulturní sál v Suché Lozi

Prezentace závodníků:

od 8.30 – 8.55 hod

Začátek turnaje:

od 9.00 hod

Hrací systém:

švýcarský, 9 kol, jedna partie bude trvat 15 min

(Pozn. švýcarský systém znamená, že každý závodník bude zapsán do počítače a ten vylosuje, s kým
se utká. Dále se budou podle výsledkům zapisovat body do systému a ten bude dále určovat, kdo
bude s kým hrát, tzn., dopředu se neví, kdo se kým utká.
Pro upřesnění - 15. minut má na partii každý hráč, to znamená, že jedno kolo se může hrát až 30.
minut.)
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1.
Hrát
se
bude
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–
zde
je
http://mujweb.cz/j.jina/index.htm/fide/fidepravidla2014.htm
(pozn. před závodem ještě ve stručnosti důležitá pravidla zopakujeme)

odkaz

na

pravidla:

2. Každý závodník bude hrát 9 kol – výhra je za 1 bod, remíza za 0,5 bodu. Vítězí ten, kdo má nejvíce
bodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje pomocné hodnocení, tzv., „Bucholc“, to je, že se spočítá
průměrná síla soupeřů v celém turnaji, dle jejich získaných bodů, s kterými se dotyčný hráč utkal.
Toto dělá program v počítači automaticky.
3. Závodit budou jednotlivci, tzn., každý za sebe. Na závěr se sečtou body i za obce.
4. Všichni závodníci budou hrát najednou, tzn., pokud bude 30 závodníků, bude tedy 15 stolů. Mezi
zápasy bude 5 min. pauza na krátké občerstvení závodníků.
5. Občerstvení závodníků je zajištěno.
6. Jeden stůl se budeme snažit přenášet on-line – dataprojektorem na plátno.
7. Každá obec nominuje šest hráčů – prosím poslat jmenný seznam do 31. 3. 2019.
8. Informace a dotazy můžete žádat:
Václav Bujáček – starosta obce Suchá Loz
mob. 737 779 377, e-mail: starosta@suchaloz.cz

