Propozice
Regionálního kola (RK) v šachu pro školy okresu Mělník a Mladá
Boleslav (s možností účasti škol z jiných okresů Středočeského kraje)
20. 11. 2018 v Neratovicích

Pořadatel:

Dům dětí a mládeže Mládežnická 984, Neratovice 277 11
tel., 315682187, 733129667, e-mail: info@ddmneratovice.cz
ve spolupráci se šachovým oddílem Tělovýchovná jednota Neratovice

Kategorie:

I. kategorie:
II. kategorie:

Místo konání:

Společenský dům Neratovice – vchod ze Smetanovy ulice.

Datum konání:

20.11.2018 – úterý

žáci z 1. – 5. tříd ZŠ
žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků
osmiletých gymnázií
III.kategorie: ZMĚNA!!! RK není pořádáno, přímá účast v KK
(13.12. Neratovice)

prezence 8:30 - 8:50 hodin zahájení soutěže v 9:00 hodin,
konec předpokládáme kolem 15:00 hodin.
Účastníci:

Smíšená čtyřčlenná družstva. Družstvo tvoří žáci kategorii
odpovídajících nebo nižších ročníků jedné školy. V každém družstvu
můžou být max. 2 náhradníci. Počet družstev za školu v jednotlivých
kategoriích není omezen. Družstva doprovází osoba starší 18ti let, která
ručí za bezpečnost a kázeň dětí po celou dobu soutěže.

Podmínka účasti:

Turnaj je určen pro školy z jakéhokoli okresu Středočeského kraje za
podmínky, že se nezúčastnily regionálního kola v libovolné kategorii
v jiném okrese.

Systém hry:

Bude určen při turnaji podle počtu přihlášených družstev. Hraje se
tempem minimálně 2 x 15 minut. Nemožný tah neprohrává, výsledky
nebudou zasílány na zápočet ratingu ELO.

Postup:

Do krajského kola postupuje vítěz kategorie. Další postupující závisí na
počtu zúčastněných družstev. (1-10 družstev = 2 postupy, 11-15 = 3
postupy, atd.)

Podmínky účasti:

Přihláška zaslaná výhradně na email
info@ddmneratovice.cz
do 15.11.2018. Soupiska hráčů zaslaná rovněž emailem do 19.11.2018
do 14hod.
Každé družstvo přiveze dvě šachové soupravy, včetně šachových hodin.
V případě, že takovou možnost nemáte, je třeba to uvést s přihláškou.
Soupisku je možné změnit při prezentaci.

Soupiska:

Potvrzená ředitelem školy, obsahuje jméno a příjmení hráče, rok
narození, třídu a jméno doprovodu (osoba starší 18ti let, která ručí za
bezpečnost a kázeň dětí po celou dobu 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). Toto pravidlo
platí jen pro registrované hráče v Šachovém svazu ČR.

Startovné:

Pro nečleny AŠSK poplatek 100 Kč za družstvo.
Školy, které mají registraci v AŠSK, musí mít na přihlášce razítko
příslušné OR. Pokud tato podmínka nebude dodržena, platí rovněž
startovné 100 Kč.

Občerstvení:

Možno zakoupit v areálu Společenského domu.

Parkování:

Bezplatné ve Smetanově ul. V omezeném počtu možno i v areálu DDM.
Požadavek nutno nahlásit s přihláškou.

Cestovné:

Neproplácí se.

Neratovice 19.10.2018

Helena Vydrová
Tel.: 732830721

