Šachový oddíl T.J. Sokol Český Brod

pořádá

X. ročník turnaje mládeže - Memoriál prof. Jaroslava Pelikána
hraného současně jako základní kolo Krajského přeboru mládeže do 16 let Středočeského kraje regionů H2 a H3

Místo a termín konání:	Sokolovna v Českém Brodě, Tyršova ulice,
Sobota, 5.květen 2007, začátek v 9,15 hodin, prezentace od 8,15 do 9,00 hodin 

Účast:	otevřený turnaj pro žáky a juniory i neregistrované narozené v roce 1987 a mladší, pro Krajský přebor mládeže budou samostatně hodnoceni ve svých kategoriích žáci z regionů H2 a H3

Systém hry:	turnaje jednotlivců dle kategorií, švýcarský systém, 7 kol 2 x 25 min na partii 
dle pravidel FIDE pro rapid šach, bez povinného zápisu.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy tempa hry dle počtu účastníků.
Kategorie:	Mladší žáci - H10 r. nar. 1998 a mladší, H12 r. nar. 1996 a mladší
Starší žáci  - H14 r. nar. 1994 a mladší, H16 r. nar. 1992 a mladší
Junioři - r. nar. 1987 a mladší
	Účastníci z regionů H2a H3 získají body na postup do finále Krajského přeboru mládeže do 16 let.

Hodnocení a ceny:	O pořadí rozhoduje :
1/počet bodů, 2/Buchholz, 3/počet vítězství 4/průměrné ELO soupeřů
Věcné ceny, medaile a diplomy obdrží :
- první tři v pořadí v každé kategorii
- nejlepší dívka v každé kategorii
- nejmladší účastník
Drobné ceny pro všechny účastníky

Startovné:	 20,- Kč žáci, 30,- Kč junioři
Přihlášky:	 do 3.května 2007 na adresu:
Zuzana Koudelková, Roháčova 1325, 282 01 Český Brod
tel. byt 321 620 116, mobil: 776 215 174, e-mail: zuzka.koudelkova @centrum.cz
Hráči, kteří nebudou přihlášeni předem, mohou být přijati do turnaje pouze do vyčerpání kapacity hrací místnosti.

Šachový materiál: je nutno s sebou přivézt 1 kompletní soupravu včetně hodin na každého lichého hráče,v omezeném množství je možno zapůjčit hrací materiál za poplatek 100,-Kč

Občerstvení: limonáda, párky, káva , cukrovinky atd. je zajištěno v bufetu sokolovny 
Dopravní spojení:    z Prahy - Praha Masarykovo nádraží - odjezd v 7,37 (8,05) hod.
     Český Brod - příjezd v 8,16 (8,46) hod.
z  Kolína - Kolín nádraží - odjezd v 7,27 hod.
Český Brod  - příjezd v 8,04 hod.

Za pořadatele Vás na turnaj srdečně zvou

Ing. Zdeněk Chybný v.r.	Zuzana Koudelková v.r.	Ing. Ivan Koudelka v.r.

