Obec Kosova Hora
ve spolupráci se
Šachovým klubem KDJS Sedlčany
p o ř á d á

2 . k o l o
Regionální žákovské ligy
2021/22 – region SE

Datum :

sobota 9. října 2021

Místo konání:

Kulturní dům Sokolovna Kosova Hora 198 (viz plánek)

Právo účasti:

žáci a žákyně narození 1.1.2007 a mladší

Systém hry:

turnaj A – švýcarský systém na 4 kola 2x30 minut + 10s./tah
Turnaje B a C - švýcarský na 7 kol, 1. - 2. kolo 2x20 minut
3. - 7. kolo 2x25 minut
Výsledky turnajů A, B i C budou započteny na rapid ELO

Prezentace:

od 8,15 do 8,45 hodin

Přihlášky:

do pátku 8.10.2021 do 18:00 na email havelka.sachy@wo.cz

Startovné:

50 Kč

Ceny:

zajištěny pro všechny účastníky

S sebou:

na každého lichého účastníka kompletní šachovou soupravu
a fungující hodiny

Různé:

v běžném rozsahu zajištěno v přilehlé restauraci fotbalového klubu, kde bude
také prostor pro „pobyt“ doprovodů
Za hráče odpovídá po celou dobu turnaje jejich doprovod.

Na Vaši účast se těší

Martin Krameš
starosta obce Kosova Hora

Petr Havelka
ŠK KDJS Sedlčany

Mimořádná opatření:
Při presenci každý účastník doloží - doklad o dvojím očkování proti covidu
- nebo doklad o platném negativním testování
- nebo čestné prohlášení o prodělaném onemocnění covid
- nebo provede na místě antigenní samotest (vlastní)
Vstup do hracího sálu bude povolen pouze hráčům, rozhodčím a maximálně jednomu trenéru z každého oddílu.
Hráč se po odehrání partie stává divákem a je povinen opustit hrací sál. Totéž platí i pro prostory, ve kterých se
bude hrát turnaj A.
Při pobytu ve vnitřních prostorách budovy platí povinnost nosit roušku, kromě následujících výjimek:
- hráči a rozhodčí během partie,
- při konzumaci jídel či nápojů.
Informace se podle aktuální situace může změnit a bude upřesněna při zahájení turnaje.
tady najdete Kosovu Horu …

a tady se nachází sokolovna …

-

při příjezdu od Votic je nejlepší odbočit hned za Vojkovem doprava a po místní komunikaci přijet nejkratší
cestou k sokolovně
při příjezdu přímo od severu (od Neveklova) projedete Sedlčany kolem vlakového nádraží a pak také celou
Kosovu Horu
a kdyby náhodou někdo přijížděl od Příbrami, tak projede Sedlčany po „státovce“, kousek za Sedlčany
(před velkým silem) zahnete doleva a po 200 metrech hned doprava a za chvilku jste také v Kosově Hoře
> > > Je vidět, že všechny cesty vedou do Kosovy Hory ☺ < < <

