PROPOZICE
Krajský přebor škol družstev v šachu
v kategoriích
1.-5. třída základních škol, 6.-9. třída základních škol a víceletých gymnázii

Pořadatel:

ŠK Svitavy, SVČ „ Tramtáryje“ Svitavy ve spolupráci s Pardubickým
krajem

Termín konání:

úterý 9. ledna 2018

Místo konání:

Multifunkční centrum Fabrika Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 10 min.
chůze od autobusového i vlakového nádraží

Časový program:

8:00 – 8:30 prezentace
8:45
zahájení turnaje
15:00 ukončení turnaje a vyhlášení výsledků

Právo účasti:

8. družstev postupujících z okresních přeborů škol v dané kategorii.
Soupiska 4 hráči + max. 1 náhradník. Při nastoupení náhradníka se
soupiska posunuje. Vedoucí družstva předloží soupisku potvrzenou
ředitelem školy. V případě neúčasti oprávněné školy, bude určen
náhradník komisi mládeže PDŠS.
Pozor při sestavení soupisky: 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.

Materiál:

Zajistí pořadatel

Pravidla:

Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE s úpravou, že nepřípustný tah se
trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena
za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže
partii. Časový limit na partii 2x20 minut + 5 s na tah.

Hodnocení:

Bude se hrát každý s každým, olympijským způsobem (skóre).
V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria: Vzájemný zápas,
Buchholz, zápasové body, lepší výsledek na 1, 2 atd. šachovnici.

Přihlášky:

Potvrzení účasti v turnaji, spolu se soupiskami, je nutno zaslat e-mailem
na adresu: adolfkrusina@seznam.cz, nebo telefonem na číslo
724303293 nejpozději do 3.1.2017

Startovné:

200,-- Kč za každé družstvo bude vybíráno při prezentaci

Postup:

Do republikového kola postupují 2 nejlepší družstva v každé kategorii

Ceny:

Zajištěny pro každého hráče

Další:

Každé družstvo cestuje na vlastní náklady

Těšíme se na Vaši účast.

