Česko-německý šachový víkend
Kdy:

10. – 12. prosince 2021

Program:

Mezinárodní víkend – 10. až 12. prosince
kód
A
B
C
D
E
F

den
začátek konec název akce
PÁ 10.12. 17:00 18:30 online trénink
PÁ 10.12. 19:00 21:00 simultánka
SO 11.12.
9:30
11:30 simultánka
SO 11.12. 17:00 20:00 turnaj v rapidu 10+3
NE 12.12. 17:00 18:30 online trénink
NE 12.12. 19:00 20:30 přednáška o šachové historii

jazyk
anglicky + česky
–
–
–
anglicky + česky
česky

kdo
GM Cvek
GM Neuman
Pavel Novák
–
GM Petr
IM Hagarová

Pořadatel:

Komise mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje (KM ŠSPK)

Kdo:

děti (ročník 2003 a ml.) převážně z Plzeňského kraje, Německa a ev. dalších zemí

Kde:

online: turnaj a simultánky proběhnou na lichess, tréninky a přednáška pak na Skype
(příslušné odkazy budou zaslány přihlášeným několik dní před akcí)

Cena:

zdarma

Přihlášky:

e-mailem na adresu komisemladezesspk@seznam.cz, a to do úterý 7. 12. 2021; e-mail
bude obsahovat jméno, rok narození, oddíl, kód všech akcí, jež se chcete zúčastnit, a
Vaši přezdívku na lichess

Turnaj:

hrát se bude 1 turnaj švýcarským systémem na 7 kol s tempem 10 min + 3s/tah, turnaj
proběhne na lichess v týmu KM ŠSPK (turnaj zde bude vytvořen několik dní před
začátkem, do týmu se dostanete po odeslání přihlášky a po jejím schválení)

Vyhlášení:

vyhlášeny budou aspoň 2 kategorie (2003 – 2010 + 2011 a mladší), případné další
kategorie zveřejníme dle přihlášených do 8. 12. 2021

Ceny:

poháry pro vítěze těchto 2 kategorií, dále věcné ceny

Upozornění: Všichni hráči jsou povinni dodržovat zásady fair play hry; je přísný zákaz v průběhu
partie používání jakékoli nápovědy; před jakýmkoliv podváděním důrazně varujeme –
server odhalí jakékoliv podvody a místo bodů navíc budete z turnaje vyloučeni a získáte
jen velkou ostudu.
Tréninky:

proběhnou online na Skype, povedou je velmistři a mezinárodní mistři (můžou nastat
drobné změny oproti plánu)

Simultánky: obě simultánky proběhnou opět na lichess v týmu KM ŠSPK, simultánky zde budou
vytvořeny několik dní před začátkem
Děkujeme za přízeň a na šachový víkend se již teď těšíme!
Změna propozic vyhrazena.
Martin Kopřiva, předseda KM ŠSPK

