1. VASTO
Tour
1. VASTO spol. s r.o., Vsetín

2015 / 2016

MISTROVSTVÍ MLÁDEŢE VALAŠSKA
IX. ročník šachové mládeţnické soutěţe
Termíny soutěţe jednotlivců 2015 / 2016
den

hodina

místo

ředitel turnaje

sobota 24. 10. 2015

9:00 hod

Valašská Polanka

Marek Matůš

sobota 12. 12. 2015

9:00 hod

Francova Lhota

Karel Sucháček

sobota 20. 2. 2016

9:00 hod

Jablůnka

Petr Zvardoň

sobota 30. 4. 2016

9:00 hod

Vsetín

Josef Kovařík

Soutěţní řád Mistrovství mládeţe Valašska - 1. VASTO Tour 2015 / 2016
1.

Uskuteční se čtyři turnaje - ve dnech, kdy neprobíhá školní výuka.
Termíny jsou uvedeny výše v tabulce.

2.

Účastnit se mohou šachisté pod hlavičkou šach. oddílu, šach. kroužku, popř. školy.
Jednotlivé turnaje mohou hrát šachisté nejen ze vsetínského regionu,
ale z celé České republiky i ze zahraničí.

3.

Hraje se v kategoriích H-10 (narození r. 2006 a mladší), H-13 (nar. r. 2003 a mladší),
H-16 (narození r. 2000 a mladší). Dívky hrají společně s chlapci.
Mladší mohou hrát ve starší kategorii - v případě dobré šachové výkonnosti hráče
je tam pořadatel zařazuje automaticky.
Série není postupová - plní mimo jiné funkci náborových turnajů mládeže.

4.

Hodnocení Mistrovství mládeže Valašska - 1. VASTO Tour:
Body do této série jsou přidělovány pouze šachistům ze vsetínského regionu.
Mistrem Valašska se stane hráč s největším počtem Tour bodů.
Ze čtyř turnajů se započítají tři nejlepší výsledky.
Při rovnosti Tour bodů
je prvním pomocným kritériem vyšší počet prvních míst v jednotlivých turnajích,
druhým pomocným kritériem součet zápasových bodů,
třetím pomocným kritériem pak celkový součet středního buchholze,
čtvrtým pomocným kritériem je součet celkového buchholze.

5.

Systém Tour bodování:
1. místo - 20 bodů, 2. - 18 b, 3. - 16 b, 4. - 14 b, 5. - 12 b, 6. - 10 b, 7. místo - 9 b,
8. místo - 8 b, 9. - 7 b, 10. - 6 b, 11. - 5 b, 12. - 4 b, 13. - 3 b, 14. - 2 b, 15. - 1 b.

6.

Turnaje se hrají švýcarským systémem,
7 kol v rapid tempu 2 x 13 minut plus 2 vteřiny za každý tah,
losování probíhá v programu Swiss Manager.

7.

Pořadatel včas oznámí a rozešle propozice každého turnaje.
Pro urychlení jednotlivých turnajů je nutno předem hráče přihlásit,
jmenovitě a s rokem narození (elektronickou formou, e-mailem, popř. SMS).

8.

Vyhodnocení Mistrovství mládeže Valašska - 1. VASTO Tour s udělením pohárů,
medailí a věcných cen se provede po závěrečném turnaji.
V každém turnaji této série obdrží nejlepší šachisté ve svých kategoriích medaile,
popř. i jiné věcné ceny.

9.

Na jednotlivých turnajích se platí startovné ve výši 30 Kč,
které jsou určeny k zajištění jednotlivých akcí pořádajícím oddílem či školou.

10. Kompletní šachový materiál vždy zajistí pořadatel.
Pořadatelem Mistrovství mládeţe Valašska - 1. VASTO Tour 2015 / 2016
je Valašský šachový klub mládeţe, z. s. a Regionální šachový svaz Vsetín.
Generálním partnerem je stavební firma 1. VASTO spol. s r. o., Vsetín.
Jednotlivé turnaje pořádají
Obec Valašská Polanka a Sokol Ústí, ZŠ Francova Lhota, ZŠ Jablůnka
a Valašský šachový klub mládeţe, z. s.

Zpracovali:

Josef Kovařík, Vladislav Bambušek, Vladislav Hrtáň, Josef Bednařík, Martina
Kovaříková, Karel Sucháček, Petr Zvardoň, Marek Matůš a Vojtěch Indruch

Kontakt:

Josef Kovařík, Družstevní 1765, 755 01 Vsetín, tel. 605 740 292
e-mail: sachy-mladez@seznam.cz

Ve Vsetíně dne 7. 9. 2015

