Hrací řád soutěže
Pořadatel:

KM VVMKŠS ve spolupráci s jednotlivými okresními komisemi mládeže

Systém:

seriál 3 otevřených turnajů pro družstva mladšího dorostu - vítěz postupuje do 1. ligy
družstev ml. dorostu – sk. východ

Bodování GP: 1. místo v turnaji………...20 bodů
2. místo………………….18 bodů
3. místo………………….16 bodů
4. místo………………….14 bodů
5. místo………………….12 bodů
6. místo………………….10 bodů
7. místo…………………...8 bodů
8. místo……………….......6 bodů
9. místo…………………...4 body
10. místo………………….2 body
ostatní…………………….1 bod
- každé družstvo, které se turnaje zúčastní, obdrží alespoň bod
Započítány budou 2 nejlepší výsledky.
Pomocná hodnocení při rovnosti součtu GP-bodů:
1. součet dosažených GP-bodů ze všech turnajů,
2. součet dosažených partiových bodů ze všech absolvovaných turnajů,
-

do celkového hodnocení se započítávají jen družstva, kluby, kroužky, územně patřící do MKŠS
do celkového hodnocení se započítávají i družstva s neregistrovanými hráči hrající za oddíly,
kluby, kroužky, územně patřící do MKŠS, ale bez postupového nároku do 1. ligy /motivace
k zaregistrování/

Termín konání turnajů

1. turnaj:
2. turnaj:
3. turnaj:

Slovan Havířov – prosinec 2005
BŠŠ + ŠK Frýdek – Místek

Složení družstva – I. liga: Družstvo pro zápas tvoří čtyři hráči. Ke každému zápasu musí nastoupit :
e) 3 chlapci (dívky) nar. 1. 1. 1991 a mladší,
f) 1 mladší žák (žákyně) nar. 1. 1. 1994 a mladší nebo 1 dívka nar.
1. 1. 1991 a mladší
g) družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let
h) v každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden host nebo cizinec
Postupy, sestupy:

- vítěz postupuje do 1. ligy družstev ml. dorostu – sk. východ

Soupisky:

Soupisku odevzdá každé družstvo vedoucímu soutěže při svém prvním startu
Soupiska musí obsahovat :
a) Přesný název družstva
b) Jméno, příjmení, adresu, telefon vedoucího družstva, e-mailovou adresu
c) U všech hráčů jméno, příjmení, datum narození, ELO ČR k 1. 9. 2005 + VT
Soupiska smí obsahovat maximálně 15 hráčů, z toho libovolný počet hostů.
Povolení k hostování od mateřského oddílu je povinnost předložit současně se
soupiskou. Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy, hosté, cizinci
(za cizince jsou považováni hráči uvedení na ELO listině FIDE pod jinou
zkratkou než CZE a splňující podmínky registračního a přestupního řádu).
Na soupisku se mohou doplňovat hráči i v průběhu soutěže, ale jen pokud jsou
nově registrováni a to vždy na poslední volné místo v soupisce

Tempo hry:

2 x 20 minut na partii

