P ROPOZÍCIE
Regionálne Školské majstrovstvá 2015
okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou
žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu
Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:
Miesto:
Termín:
Časový rozpis:

Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR.
Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske.
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske.
3. november 2015 (utorok).
8.00 – 8.30
prezentácia,
8.30 – 8.45
vylosovanie podľa hracieho systému,
9.00
začiatok súťaže,
cca 13.00
záver a vyhodnotenie súťaže.
Organizačný výbor:
Juraj Guniš – riaditeľ súťaže, gunisj@gmail.com.
Ing. Martin Dobrotka – hlavný rozhodca, dobrotka@sachprievidza.sk.
Hrací systém:
Švajčiarsky systém na 7 kôl s hracím tempom 2 x 15 min. na partiu,
bez zapisovania ťahov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny!
Kategórie:
- samostatné turnaje pre žiakov a žiačky, v prípade nížšej účasti spoločný
turnaj.
- žiaci a žiačky škôl oboch okresov narodení 1.1.2000 a mladší.
- vyhodnotenie jednotlivcov aj družstiev, družstvo tvorí 1 žiak + 1 žiačka,
jednočlenné družstvá sa nehodnotia. Poradie družstiev tvorí súčet bodov
(pri rovnosti bodov súčet pomocných hodnotení) najlepšieho žiaka
a najlepšej žiačky v celkovom poradí.
- z každej školy sa súťaže odporúčame účasť 3 žiakov a 2 žiačok.
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 medaily a diplomy.
Podmienky účasti:
Súpiska súťažiacich s celým menom, dátumom narodenia, potvrdená
riaditeľom školy s uvedeným menom pedagogického dozoru zaslaná na
adresu: dobrotka@sachprievidza.sk, prípadne telefonicky:
0905 360 654 najneskôr v stredu 28. 10. 2015 do 16,00 hod (pri zmene
možno priniesť opravenú súpisku priamo na súťaž). Každá škola musí
byť prihlásená na portál www.skolskysport.sk. Neprihlásení hráči
nemusia byť z kapacitných dôvodov prijatí do turnaja!
Na súťaž je potrebné priniesť preukaz poistenca (kópiu).
Postup:
Školské majstrovstvá Trenčianskeho kraja sa budú konať dňa
16. 11. 2015 v Trenčíne (Posádkový klub Trenčín, Hviezdoslavova 16),
postupujú prví traja z každej kategórie (3 chlapci a 3 dievčatá)
samostatne z oboch okresov.
Cestovné:
Na vlastné náklady !
Občerstvenie:
Nezabezpečuje sa !
Povinnosti usporiadateľa: Podľa Súťažného poriadku Majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov a
žiačok základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií v zrýchlenom
šachu je nutné odoslať najneskôr do 3 dní po turnaji výsledkové listiny
obsahujúce mená, priezviská, dátumy narodenia hráčov a ich školy
vyhlasovateľovi súťaže - SŠZ mailom na adresu wlk1977@yahoo.com.
Poznámky:
Šachový materiál zabezpečujú vyhlasovateľ a usporiadateľ. Za zdravotný
stav, bezpečnosť a poistenie žiakov zodpovedá vysielajúca škola !
Vyhlasovateľ ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody
vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ.
V Partizánskom, dňa 13. 10. 2015
Mgr. Juraj Guniš

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v šachu
SÚPISKA DRUŽSTVA - šach
Zaslať najneskoršie do 02. 11. 2015

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

Meno a priezvisko:

Dátum
narodenia:

Rating
FIDE/LOK:

Poznámka:

Žiaci 1.1.2000 a mladší
1.
2.
3.

Žiačky 1.1.2000 a mladší
1.
2.

Funkcionári:

Meno a priezvisko:

Kontakty
telefón)

(e-mail,

mobil,

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:
dobrotka@sachprievidza.sk najneskôr do 02. 11. 2015.

Poznámka:
Registrácia žiakov do súťaže je možná aj cez portál www.skolskysport.sk

