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žiakov a žiačokv zrýchlenom šachu
Vyhlasovatel':
Usporiadatel':
Miesto:
Termín:

§lovenslcý šachový zváz s podporou Ministerstva

základná škola s materskou školou
Centrum l/32 Dubnica nad Váhom
dňa 8.11.20í6 - utorok
Prezencia -7,45-8,15

čas:

ŠWaŠSn

vylosovanie podl'a hracieho systému - 8,15 - 8,30
začiatok sút'aže- 8,30
záver a vyhodnotenie sút'aže- 13:00.
RNDr. Jana Vargová - riaditeísúťaže
- htavný rozhodca
Marián Šošovička
Švajčiarstrysystém na 7 k6l s hracím tempom 2 x 15 min. na partiu,
bez zapisovania t'ahov. Usporiadatel'si vyhradzuje právo zmeny!
- samostatné turnaje pre fiakov a fiaělry, v prípade nízkei účasti
spolďný turnaj.
- fiaci a žačlryšk6l okresu narodení 1.1.2OO1a mladší.
- vyhodnotenie drpžstiev škól, jedno drufutvo tvod 1 áak + 1 žiačka.
Poradie družstiev tvod súčetbodov (pri rovnosti bodov súčet

Organizačný výbor:

Hrací systém:
Kategórie:

pomocných hodnoten$ najlepšieho žiaka a najlepšej fiačky

v celkovom poradí.
- zkaždej školy sa súťažeodporučame účasť5 žiakov a

Poěet bodov,

Vyhodnotenie:

hdy,

Ceny:
Podmienlry účasti:

Postup:
Povin nosti usporiadatel'a

Startovné:
Poanámky:

:

3

áačok.

pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupvé

počet výhier, výsledok zo vzájomných stretnutí, žreb.

Vít'azi v kategórií fiakov a áačok zí§kajú vecné ceny a diptomy.
§úpiska sút'afiacich s celým menom, dátumom narodenia, potwdená
riaditelbm školy s uvedeným menom pedagogického dozoru zaslaná
na adresu: [udmila Tomaníková, ludmilatomanikova@gmail.com, najneskdr
v piatok 4.11.201E do 16,00 hod. Registrácia fiakov do sútažeje
možná aj cez portál www.skolslrysporLsk Neprihlásení hráči
nemusia byť z kapacitných dóvodov prijatí do turnaja!
Na sút'ažtreba priniet'preukaz poistenca, prezúvky.
Na §kolské majstrovstvá Trenčianskeho kraja postupujrú prví traja z
kaŽdej kategórie - (3 chlapci, 3 dievěatá + 2 dievčatá z minutého ročníka).
Podt'a Súťažnéhoporiadku majstrovslcých sútafi áakov a fiačok
ákladných škót a 1. stupňa osemroěných rymnázií v zrýchlenom

šachu.
Odoslať najneskór do 3 dní po furnaji výsledkové tistiny obsahujúce
mená, priezvislcí, dáfumy narodenia hráěov a ich škoty
vyhlasovatel'ovi sút'aže§lovenskému šachovémuzvf,zu - emailom na
a dresu wlk197 7 @yah oo.com.
1.-Eur za každéhohníča(škola móže svojim áakom uhradiť štartovné).

šachový materiál zabzpečujúvyhlasovatel'

a

usporiadatel'. cestovné

hradí lysielajúca organlzáci4 pdpadne účasfiríci.Vyhlasovateť ani
usporiadateť nezodpovedajú 72 pdpadné straty a škody vzriknuté
z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ.
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V Dubnici nad Váhom, dňa 3.10.20í6

ZÁKLADNÁ šxoua
s MATĚRsKou šKolou
RNDr. Janafuar9gyó ar Biltjii: ljo'unno,n
riaditel'ka školy

č.2

