Propozice okresního kola
přeboru základních škol čtyřčlenných družstev v šachu pro okres
Chrudim ve školním roce 2017-18
Pořadatel
Termín konání
Místo konání
Kategorie mladší
Kategorie starší
Podmínky účasti
Soupiska družstva

Systém soutěže
Hodnocení
výsledků

Časový plán
Startovné, ceny
Vedoucí družstva
Hrací materiál
Postup

Pravidla soutěže
Ředitel turnaje,
rozhodčí

Šachový spolek Železné hory
29. listopadu 2017 (středa)
Kulturní dům Třemošnice, 5 minut pěšky od autobusového nádraží v
Třemošnici
a) žáci z 1. – 5. třídy ZŠ (turnaj A)
b) žáci z 6. – 9. třídy ZŠ (turnaj B)
Družstvo musí být složeno ze žáků jedné školy se sídlem v okresu
Chrudim. Žáci 1.-5. třídy mohou startovat v kategorii 6.-9. třída. Počet
družstev jedné školy není nijak omezen.
Může obsahovat maximálně jména 5 žáků (tj. včetně 1 náhradníka), kteří
k utkáním nastupují dle pořadí na soupisce. Soupisku je třeba zaslat
řediteli soutěže na jeho e-mail nejpozději 28. 11. do 18 hodin. Zaslání
soupisky je současně přihláškou do soutěže. Při prezentaci družstva
29.11. v hrací místnosti předloží vedoucí družstva soupisku v konečné
podobě, potvrzenou ředitelem nebo zástupcem ředitele vysílající školy.
(Případné úpravy soupisky jsou možné z vážných důvodů i před
zahájením soutěže).
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o
více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a
současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený
na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT =
1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.
Bude dohodnut na místě podle počtu přihlášených družstev. Předpokládá
se 15 nebo 20 minut na partii pro každého hráče s přídavkem 5s za každý
provedený tah.
O celkovém pořadí rozhoduje :
a) úhrnný bodový zisk všech hráčů družstva (olympijský systém)
b) body družstva (tj. za vítězství 3 body, za remízu 1 bod)
c) lepší výsledek utkání proti 1., 2. atd. družstvu v celkovém pořadí
d) los
od 9:00 do 9:45
prezentace družstev
od 10:00 do 14:15 odehrání turnaje
14:30 – 14:45
vyhlášení výsledků a předání cen
Každé družstvo při prezentaci uhradí částku 150,-- Kč jako startovné.
Drobnou věcnou cenu obdrží každý účastník spoutěže
Dohled nad žáky při cestě na turnaj a zpět a při samotném turnaji
zajišťuje pověřený učitel(ka) vysílající školy.
V plném rozsahu zajišťuje pořadatel.
Vítěz každé kategorie postupuje do krajského kola, které se uskuteční ve
Svitavách (datum konání není zatím stanoveno). Při kvalitně obsazené
kategorii vyšším počtem družstev je možný postup do krajského kola i
družstva na 2. místě konečného pořadí.
Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ platných od 1. 7. 2017 s úpravou,
že partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího
nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii..
Ing. Lubomír Šilar, U KD 158, 533 12 Chvaletice
Mobil: 774 521 088 e-mail: silar3@seznam.cz

