7. ročník TOUR
ČELÁKOVICE v bleskovkách
Šachový klub Spartaku Čelákovice pořádá v průběhu šachové sezóny 2018-2019 7. ročník TOUR
ČELÁKOVICE v bleskovém šachu. Jedná se o deset turnajů. TOUR je zároveň hrána jako přebor oddílu
ŠK Spartak Čelákovice v bleskovém šachu.
Termíny:
5. 10. 2018 – 1. kolo – Turnaj k zahájení sezóny
16. 11. 2018 – 2. kolo
14. 12. 2018 – 3. kolo – Vánoční turnaj
15. 2. 2019 – 4. kolo
22. 3. 2019 – 5. kolo
5. 4. 2019 – 6. kolo
Další termíny budou upřesněny.
Pořadatel: TJ Spartak Čelákovice, oddíl šachu.
Kdy: v pátek ve stanovených termínech, od 18:00 prezentace, zahájení cca v 18:15, ukončení v závislosti
na počtu účastníků.
Kde: v klubovně šachového oddílu v Sokolovně TJ Spartak Čelákovice, Masarykova 585/16, Čelákovice,
250 88.
Ředitel TOUR: Pavel Horký.
Rozhodčí: Libor Mrozinski, v případě nepřítomnosti určený zástupce.
Hrací systém: každý s každým.
Hodnocení: body za umístění v jednotlivých turnajích. Za poslední místo jeden bod, za každé další lepší
umístění bod navíc (předposlední 2 body, 3. od konce 3 body atd.). Za umístění na prvních třech místech
budou připočteny další prémiové body – první místo +3, druhé +2 třetí +1. Každému účastníkovi se
započte max. šest nejlepších bodových výsledků.
Pomocné hodnocení v případě rovnosti bodů: nejlepší nezapočtené body za umístění, případně
do rozhodnutí druhé, třetí nebo čtvrté nejlepší nezapočtené body, menší počet započtených turnajů, vyšší
počet bodů získaných v partiích, vyšší počet výher, los.
Pomocné hodnocení na jednotlivých turnajích: Sonnenborn-Berger, vzájemná partie, vyšší počet
výher, los (v případě losu vítězí vyšší vylosované číslo při nasazení do turnaje).
Přihlášky: na místě, při každém jednotlivém turnaji.
Hrací tempo: 2 x 3 min + 2 s/tah.
Pravidla: hraje se dle pravidel FIDE.
Startovné: není.
Právo účasti: každý (i nečleni, neregistrovaní), kdo přijde, až do naplnění kapacity klubovny.

Nejlépe umístěný člen pořádajícího oddílu bude vyhlášen přeborníkem oddílu
v bleskovém šachu pro šachovou sezónu 2018-2019 a jeho jméno bude zvěčněno
na poháru!!!

