P ROPOZÍCIE
Školských majstrovstiev okresu ZVOLEN
žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu 2013/14

Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:
Miesto:
Termín:

Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR
Šachový oddiel SLÁVIA TU ZVOLEN /www.chesszv.sk/
Študentský domov Ľ. Štúra TU ZVOLEN, Študentská 17, Zvolen

3. novembra 2013 /NEDEĽA/
Čas:
Prezencia:
Otvorenie turnaja:
Vylosovanie podľa hracieho systému:
Záver a vyhodnotenie súťže:

7:50 – 8:55 hod
9:00 hod
9:05 – 9:15 hod
15:15 hod

Organizačný výbor:

RNDr . O. Vacek, PhD. – riaditeľ turnaja
Ing. Igor Longauer – hlavný rozhodca

Hrací systém:

Švajčiarsky systém na 9 kôl s hracím tempom 2 x 15 min. na partiu,
bez zapisovania ťahov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny!

Kategórie:

- žiaci a žiačky škôl okresu narodení 1.9.1998 a mladší.
- vyhodnotenie družstiev škôl, jedno družstvo tvorí 1 žiak + 1 žiačka
Poradie družstiev tvorí súčet bodov (pri rovnosti bodov súčet
pomocných hodnotení) najlepšieho žiaka a najlepšej žiačky
v celkovom poradí.
- odporúčaná účasť z každej školy - 5 žiakov a 3 žiačok /možné aj viac/

Vyhodnotenie:

Počet bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body,
počet výhier, výsledok zo vzájomných stretnutí, žreb.

Ceny:

Víťazi v kategórií žiakov a žiačok získajú poháre a diplomy.

Podmienky účasti:

Súpiska súťažiacich s celým menom, dátumom narodenia, potvrdená
riaditeľom školy s uvedeným menom pedagogického dozoru zaslaná
na adresu: Ing. Igor Longauer, sachovnica@chesszv.sk, 0903 140 424,
najneskôr v piatok 18.10.2013 do 17:00 hod.

Postup:

Na Školské majstrovstvá Banskobystrického kraja postupujú prví
traja z každej kategórie - (3 chlapci a 3 dievčatá).

Štartovné:

1,- Eur žiaci nad 12 rokov (škola môže svojim žiakom uhradiť štartovné).
Deti do 12 rokov zdarma.
Organizátor poskytne súťažiacim občerstvenie.

Poznámky:

Šachový materiál zabezpečujú Vyhlasovateľ a Usporiadateľ. Cestovné
hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Vyhlasovateľ ani
usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté
z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ.

Vo Zvolene, dňa 1.10.2013

Ing. Igor Longauer
Predseda ŠO Slávia TU Zvolen

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v šachu

SÚPISKA DRUŽSTVA - šach
Zaslať najneskoršie do 18.10.2013

Názov školy : ..........................................................................................................
Por.
číslo:

Meno a priezvisko:

Dátum
narodenia:

Rating
FIDE/LOK:

Poznámka:

Žiaci 1.9.1998 a mladší
1.
2.
3.
4.
5.

Žiačky 1.9.1998 a mladší
1.
2.
3.

Funkcionári:

Meno a priezvisko:

Kontakty (e-mail, mobil,
telefón)

Vedúci družstva
žiakov :
Vedúci družstva
žiačok :
Súhlasím s vyslaním družstva na hore uvedenú súťaž.
Riaditeľ školy:

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu:
sachovnica@chesszv.sk najneskôr do piatku 18.10.2013.

