Šarišská liga mládeže 2019/2020
za podpory PKŠZ a ako súčasť seriálu

ŠACHOVÁ GRAND PRIX MLÁDEŽE
vyhláseného Slovenským šachovým zväzom

Cieľ súťaže:
1. Rozvoj masového šachu a poskytnutie priestoru pre získavanie ďalších skúseností
pre všetkých hráčov.
2. Koncentrácia najlepších hráčov z jednotlivých okresov. Jednotlivé turnaje môžu byť zaradené
do seriálu GPX ak spĺňajú príslušné podmienky súťažného poriadku.
Turnaje základnej časti GPX budú prebiehať od 1.10. 2019 do 15.5.2020.
3. Motivácia k tréningu a zlepšovaniu sa pre hráčov mimo GPX.

Organizátor a riadiaci orgán:
výbor zložený z hlavných organizátorov jednotlivých kôl a riaditeľa.

Model seriálu dlhodobej súťaže:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Súťaž pozostáva z jednotlivých turnajov organizovaných ako OPEN vo vybraných
mládežníckych strediskách. Každý z organizátorov si vzájomne zabezpečí účasť na podujatí.
Bardejov, Prešov, Sabinov, Stropkov, Svidník a Stará Ľubovňa, ...
Turnaje sú otvorené pre všetkých záujemcov podľa kapacít usporiadateľa.
Každý organizátor zabezpečí podľa možnosti súčasne 2 turnaje: GPX a OPEN
Právo účasti na jednotlivých turnajoch: podľa štatútu GPX a OPEN pre všetkých.
Do celkového hodnotenia je budú započítané buď 4/6 najlepších výsledkov
Minimálny počet turnajov na započítanie do celkového hodnotenia - 3
V OPENE organizátor vyhodnotí aj kategóriu juniorov (U20). Každý bonus navyše (napr.
najmladší účastník a pod.) je podľa možností usporiadateľa turnaja.
V prípade väčšieho počtu mladších hráčov bude doplnená aj kategória U14.
Bodové hodnotenie hráčov pre celkové hodnotenie ŠLM:
Body budú započítané podľa umiestnenia v turnaji a nie v kategórii. Víťaz 100 bodov, druhý
99 atď.
Záverečné vyhodnotenie ŠLM:
Traja najlepší v každej kategórii (GPX a U20) samostatne dievčatá a chlapci – diplom,
medaila, vecná cena alebo trofej. Organizátor podľa svojich možností môže udeliť aj ďalšie
ceny.

Termíny budú aktualizované priebežne:
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo

27.12. Vianočný turnaj Stropkov
január/február – BLS Bardejov
február/marec – Slávia PU Prešov
február/marec – Sabinov
marec/apríl - Raslavice
máj – Bardejov, záverečný turnaj

Neurčené termíny budú včas aktualizované podľa možností organizátorov.

Organizácia jednotlivých turnajov:
1. Usporiadateľ turnaja nahlási termín a zabezpečí turnaj po všetkých stránkach (vedenie
turnaja, ceny, rozhodcov, výber štartovného, výpočtovú techniku a jej obsluhu, občerstvenie,
vyhodnotenie kola a jeho odovzdanie riaditeľovi ŠLM).
2. Organizátor zašle propozície turnaja, ktoré budú vychádzať z tohto hracieho poriadku
riaditeľovi súťaže na adresu: tatiana.tokarcikova@gmail.com a tiež na
eduard.panko@gmail.com 14 dní pred jeho konaním.
Organizátor sa podľa možnosti bude snažiť vyhnúť kolízii s termínom iných mládežníckych
podujatí.
3. Systém hry - švajčiarsky, hrací čas 2 x 10-20 min, doporučuje sa bonusom 3 - 5s.
Min. počet turnajových kôl 7, platia pravidlá pre Rapid šach. Pre GPX sa toleruje
2x nemožný ťah v zmysle hracieho poriadku GPX.
4. Kritéria pre poradie v turnaji: body, stredný Buchholz, progress, počet výhier, plný
Buchholz, ,.
5. Štartovné 1 - 3 €:
6. Ceny: Minimálne traja najlepší v každej vekovej kategórii samostatne (GPX, OPEN a U20)
dievčatá a chlapci – diplom + vecná cena alebo trofej. Organizátor podľa svojich možností
môže udeliť aj ďalšie ceny.
7. Riaditeľ súťaže koordinuje termíny seriálu, zabezpečí jeho propagáciu na webových
stránkach, aktualizuje poradie v súťaži a zabezpečí záverečné vyhodnotenie a ocenenie.

V Bardejove 22.11.2019
Ľuboš Tokarčík
riaditeľ súťaže

