
Přebor Čelákovic v šachu 2012

Pořadatel: TJ Spartak Čelákovice, oddíl šachu.
Ředitel turnaje: Pavel Horký.
Hlavní rozhodčí:  Libor Mrozinski.
Hrací systém: každý s každým.

Hrací místnost: klubovna v Sokolovně TJ Spartak Čelákovice, Masarykova 585/16, Čelákovice.

Zápočet na ELO: na národní listinu ELO.

Pomocné hodnocení v případě rovnosti bodů: Sonneborn, vzájemný zápas, vyšší počet výher, 
los.

Přihlášky:  e-mailem na  adresu  pol.hot@seznam.cz  nebo  před  1.  kolem v  klubovně  u  ředitele 
turnaje, až do naplnění kapacity hrací místnosti (16). Výjimečně se lze přihlásit i po 1. kole, a to dle 
počtu účastníků a pokud to bude technicky možné.

Hrací doba:  2 x 60 min + 30 s za tah (je nezbytné nastavit na hodinách), se zápisem partie.

Pravidla: hraje se dle pravidel FIDE.

Časový rozvrh: 
1. kolo – 11.11. 2011,
2. kolo - 25.11. 2011,
3. kolo - 9.12. 2011,
4. kolo - 7.1. 2012.

Další kola co tři týdny, přesný rozpis bude upřesněn podle počtu přihlášených. Viz. bod 4 
dalších ustanovení.

Další ustanovení:
1. Pořadatel turnaje může časový rozvrh v případě potřeby upravit.
2. Pokud hráč nemůže odehrát partii v hracím termínu, domluví se předem se soupeřem na 

náhradním termínu.
3. Partie je možné odehrát i předem.
4. Partie musí být odehrány nejpozději do 30.6.2012.
5. Neodehrané partie budou kontumovány.

Startovné:
20 Kč (potřebujeme pro uhrazení poplatku za zápočet do listiny ELO) + kauce ve výši 100,- Kč. 
Nezbytné uhradit před odehráním první partie řediteli turnaje nebo pokladníkovi oddílu. Při řádném 
odehrání přeboru bude kauce vrácena.

Cenový fond:
Není. Odměnou je pocit z vítězství a dobře odehrané partie.
Vítěz bude vyhlášen přeborníkem oddílu pro sezónu 2012.

Pokuty a sankce:
Za  pravidelnou neúčast (zaviněné neodehrání partie/partií),  nevhodné nebo nesportovní chování 
apod. - kontumace partie, vyloučení z turnaje, propadnutí kauce (stane se příjmem rozpočtu oddílu). 
Sankce lze kombinovat. O propadnutí kauce rozhoduje výbor pořádajícího oddílu šachu. 


