Majstrovstvá SR žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY
v zrýchlenom šachu 2015/2016
Termín:

17. December 2015 / štvrtok

Vyhlasovateľ:

Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR.

Usporiadateľ:

Prešovský krajský šachový zväz; Šachy REINTER, n. o.

Garant SŠZ:

Ing. Stanislav Vlček, e-mail: wlk1977@yahoo.com

Miesto:

Hracia miestnosť klubu Šachy REINTER, n. o.; Tolstého 3, 066 01 Humenné

Čas:

Prezencia – 8:00 – 8:45
Otvorenie – 9:00 – 9:15
Začiatok súťaže – 9:15
Záver a vyhodnotenie súťaže – 14:30

Organizačný výbor:

Ing. Jaroslav Pčola – riaditeľ turnaja
RNDr. Cyril Cehelský – hlavný rozhodca
Marianna Aľušíková – rozhodca

Právo účasti:

postupujúce žiaci a žiačky z postupových krajských súťaží - prví traja
(chlapci a dievčatá) s dátumom narodenia 1.1.2000 a mladší. Náhradníkmi sú
hráči a hráčky umiestnení/é na 4. Mieste. Divoké karty udeľuje riaditeľ turnaja po
dohode s garantom SŠZ.

Hrací systém:

Švajčiarsky systém na 7 kôl hracím tempom 2 x 15 min. + 5 sek./ťah na partiu
podľa pravidiel FIDE pre RAPID, bez zapisovania ťahov. Samostatný turnaj
chlapcov a samostatný turnaj dievčat. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny!
V prípade nižšej účasti ako 8 hráčov v jednej kategórii sa hrá spoločný turnaj so
samostatným vyhodnotením kategórii.

Prihlášky:

Vyplnená súpiska postupujúcich (meno, dátum narodenia, škola, meno
pedagogického dozoru) zaslaná v elektronickej forme (potvrdená riaditeľom školy
a naskenovaná alebo zaslaná z oficiálnej e-mailovej adresy školy) na:
sachy@reinter.sk. Registrácia žiakov do súťaže je možná aj cez portál
www.skolskysport.sk. Aktualizovaný zoznam účastníkov bude na stránke
sachy.reinter.sk. Uzávierka prihlášok je dňa 14.12.2015.

Hodnotenie:

Súčet získaných bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body,
počet výhier, výsledok zo vzájomných partií a doplnková partia.

Ceny:

Víťazi v kategórií žiakov a žiačok získajú medaile, diplomy a vecné ceny. Vecná
cena pre každého účastníka.

Štartovné:

0€

Stravovanie:

Je možné objednať si v reštaurácii Bistro priamo v budove hracej miestnosti v
cene 3 €/obed, ktorý si hradí každý hráč individuálne. V ponuke je výber
z dvoch polievok a štyroch druhov hlavných jedál
50 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín GVP
100 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín LIDL
Občerstvenie a pitný režim počas turnaja zabezpečí organizátor (koláče, bábovky,
slané, sladké a pod.)

Doprava:
Autom – bezplatné parkovanie pred budovou (GPS 48.9313577,21.888013399999977)
vlakom – z Hlavnej železničnej stanice pešo cca 15 min.
autobusom – z hlavnej autobusovej stanice pešo cca 15 min.
Vlaky:
IC 403 RegoJet: 11:50 Bratislava – 13:57 Žilina – 16:43 Košice – prestup REx
909 Laborec 16:50 Košice – 18:33 Humenné
R 813 Sitno: 12:01 Bratislava – 18:37 Košice – prestup REx 911 Ondava 19:00
Košice – 20:33 Humenné
IC 505 Lyoness/913 15:37 Bratislava – 17:43 Žilina - 22:33 Košice
REx 912 Slanec 15:28 Humenné – 17:10 Košice – prestup IC 404 RegioJet
17:17 Košice – 20:03 Žilina - 22:10 Bratislava

Ubytovanie:

Poznámky:

v prípade záujmu je možné zabezpečiť si ho v týchto zariadeniach:
Apartmány Bunker Pub – ubytovanie apartmánového typu s možnosťou viac
lôžkových izieb v cene od 10/osoba/noc.
Ubytovňa Apetito – blízka ubytovňa vo fixnej cene 12€/osoba/noc (0915
433 453), cca 2 min od hracej miestnosti
Penzión Proxima - 2-posteľová izba 24€/noc (www.penzionproxima.com)
Penzión Millenium Café - 2-posteľová izba 32€/noc, 10 min od hracej
miestnosti
Hotel Alibaba - 2 posteľová izba 34 €/noc
Cestovné hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Študenti ZŠ
s preukazom Železničnej spoločnosti Slovensko môžu využiť cestovné v spojoch
ZSSK zadarmo. Vyhlasovateľ ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty
a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ. Pedagogický
dozor zabezpečuje vedúci družstva doprevádzajúci žiakov príslušnej školy.

V Humennom, dňa 11.11. 2015

Ing. Jaroslav Pčola, riaditeľ M SR

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok
základných škôl 2015/2016
Hracia miestnosť klubu Šachy REINTER, n. o., Tolstého 3, Humenné

SÚPISKA DRUŽSTVA - šach
Zaslať najneskôr do 14.12.2015

Názov školy : ..........................................................................................................
Kontaktné údaje: e-mail:
Por.
číslo:

mobil, tel.:

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.
3.
Meno a priezvisko:

Kontakty (e-mail, mobil, telefón)

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

Pečiatka, podpis (riaditeľ):

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: sachy@reinter.sk najneskôr do pondelka 14.12.2015

