
   Městský šachový svaz Brno a Orel jednota Brno Bohunice 
                   

                    za finanční podpory MČ Bohunice
                                                                                            

                                 Pořádají                                         
 Otevřený Přebor Brna mládeže   

   hraný současně jako 
Krajský přebor JmŠS jednotlivců v kat. 16, 14, 12 a 10 let

ve dnech
1.03. - 2.03.2019

Přihlášky  : pro hlavní OPENy přijímá do 20.2.19 Ondřej Zámečník  na emailové adrese:  lokobrno  @  email.cz  

Místnost  : orlovna Brno Bohunice, Hraničky 301/5, mapka  +  info: www.orelbohunice.cz

Právo účasti : pro hlavní OPENy: hráči a hráčky narození 2004–2005 „16“, 2006-07 „14“, 2008-09 „12“, 
                                                                                                     20010 a ml. „10“

pro náborový OPEN: hráči narození 2004 a ml.

Startovné     : 100,- Kč hlavní OPEN  : zdarma -  náborový OPEN

Prezence : pátek     1.03. od   8:15 hod. do hlavního OPENu
sobota    2.03.  do   9:00 hod. pro doprovodný OPEN

Termíny    : hlavní OPEN
1.kolo  pátek  01.03.   9:15 hod. 4.kolo sobota   02.03.       9:15 hod.
2.kolo pátek      01.03. 11:30 hod. 5.kolo sobota   02.03.     11:30 hod.
3.kolo pátek 01.03. 14:15 hod. 6.kolo sobota   02.03.     14:15 hod.

Ředitel : Václav Zavadil

Rozhodčí  : Ondřej Zámečník,  Marie Tancerová, Pavel Lapuník
     
Tempo      : hlavní OPENy: 6 kol, švýcarským systémem, 1 hod. na partii pro každého hráče 

doprovodný OPEN:   7 kol, švýcarským systémem,15 min. na partii pro každého hráče

Hodnocení  : Body, stř. BCHZ, BCHZ, progres, los v openu
 

Ceny                 : TURNAJ Přebor Brna Přebor JmŠS 
KAT./POŘADÍ 1. 2. 3. 1. 2. 3.
H16 a H14      věcné ceny             500      věcné ceny
H12 a H10      věcné ceny             500      věcné ceny

: doprovodný OPEN - věcné ceny 
Ostatní : Po dohrání zápasů budou partie rozebrány s trenérem.

Výsledky hlavních OPENů budou zaslány k zápočtu na ELO ČR. U každé věkové kategorie /„16“, 
„14“, „12“, „10“/ se nejlépe umístěný žák, řádně registrovaný v JmŠS, stává přeborníkem JmŠS pro 
Mistrovství Moravy a Slezska 2019.
Čekací doba je stanovena na 15 minut.
Pořadatelé  mohou v případě nízké účasti  hráčů  redukovat  počet  hlavních OPENů /při  zachování 
vyhlášení krajských kategorií/; popř. cenový fond v případě, že nebude v dané kategorii 5 účastníků.
Mimokrajští účastníci startují bez práva postupu.

                            Doprovodný turnaj se hraje podle Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. 
Hrací materiál: zajistí vysílající oddíly – na každého lichého hráče 1 soupravu a 1 hodiny
Obuv :  účastníci mohou hrát ve sportovní obuvi nebo v přezůvkách
Občerstvení :  je zajištěno v Orlovně
Doporučení :  Doporučujeme vysílacím složkám, aby nominovaly do hlavních OPENů hráče a hráčky, kteří využijí 

plný čas pro hru, nejlépe přeborníky oddílu /zejména pro kat. „10“ a „12“/.   
Na pátek 1.3. je třeba startujícím školákům zajistit omluvenku z vyučování.

                                                                  Na turnaj Vás srdečně zve
                                             Městský šachový svaz Brno, Orel jednota Brno Bohunice a  MČ Bohunice

http://www.orelbohunice.cz/
mailto:lokobrno@email.cz

