TJ Sokol Plzeň-Letná
pořádá z pověření KM ŠSPK turnaj

Klatovská věž 2
Právo účasti:

začátečníci (do 4. výkonnostní třídy včetně) + dosud nevyřazení hráči (kritéria
pro vyřazení ze seriálu naleznete na stránkách ŠSPK, v sekci soutěže mládeže

Datum a místo:

sobota 11. 12. 2021, restaurace Tunel, Republikánská 859/22, Plzeň

Prezentace:

9:15 – 9:40

Začátek:

10:00

Konec:

cca 14:00

Hlavní pořadatel:
(info)

Martin Štaif
tel: +420 602 291 645
e-mail: mstaif@post.cz

Hlavní rozhodčí:

Karel Chaluš

Kategorie:

1) mateřská škola
2) 1. – 4. třída základní školy
3) 5. – 9. třída základní školy

Startovné:

50 Kč

Systém hry:

Švýcarský systém na 7 kol, 20 – 25 minut na partii. Hraje se bez hodin, po
překročení časového limitu budou nedohrané partie rozhodnuty některým
ze jmenovaných rozhodčích.

Ceny:

Drobné věcné ceny, nejlepší tři účastníci v každé kategorii obdrží také diplomy.

Občerstvení:

Restaurace bude v provozu.

Epidemiologické opatření: Na stránce ČUS naleznete aktuální podmínky pro účast na trénincích i
soutěžních zápasech. Dodržení těchto opatření je podmínkou účasti
v turnaji.
Přihlášky:

E-mailem na adresu hlavního pořadatele do čtvrtku 9. 12. 2021 do 12:00, příp. při
prezentaci nejdéle do 9:40 a jen v případě volné kapacity.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) je nedílnou a nutnou součástí Vaší přihlášky na výše uvedený
turnaj/akci souhlas s poskytnutím vašich údajů pro účely organizace uvedeného turnaje a vzhledem k tomu, že turnaj bude řízen
PC, tak pro program SWISS MANAGER (autor p. Heinz Herzog) a pro uveřejnění výsledků na Chess-Results.com. Dále vás
informujeme, že váš souhlas v rámci turnaje platí i pro případné zveřejnění výsledků akce na webových a fb relevantních
portálech, informacích na edotacích, zveřejnění šachových partií a mediální využití informací o akci a oficiálních fotografií z
akce. Svůj souhlas vyjádříte přihláškou v souladu s uvedenými propozicemi. Poznámka: Souhlas pro mládež do 16 let musí
vyjádřit jeho zákonný zástupce. V případě, že máte dotaz nebo chcete údaje změnit/smazat po ukončení turnaje, kontaktujte
ředitele akce.
Martin Štaif
ředitel turnaje

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic!

Martin Kopřiva
předseda KM ŠSPK

