PROPOZICE
Přebor škol v šachu – regionální kolo
Pořadatel:

Robert Kubíček, s pověřením KM SŠS

Termín konání:

středa 7. 11. 2018
prezence 8:15 až 8:55, zahájení v 9:00 hodin
ukončení nejpozději do 14:30 hodin (dle počtu přihlášených)

Místo konání:

Kulturní dům Čelákovice
Sady 17. listopadu 1380, 250 88 Čelákovice

Hlavní organizátor
turnaje a rozhodčí:

Organizátor: Robert Kubíček, mobil 775 287 421
e-mail: robert.kubicek@seznam.cz
Rozhodčí: Peter Janda, rozhodčí 3. třídy

Kategorie:

I.

žáci 1. – 5. ročníku ZŠ

II. žáci 6. -9. ročníku ZŠ a příslušných ročníků osmiletých gymnázií
III. kategorie: studenti středních škol
Hrací systém a tempo

Bude upřesněno před zahájením turnaje (dle počtu přihlášených družstev),
pravděpodobně švýcarským systémem na 7 kol, 2x20 minut. Bude hráno dle
pravidel FIDE pro rapid šach, nemožný tah prohrává až při druhém provinění.
Výsledky budou zaslány na LOK ČR (elo).

Účastníci:

Smíšená čtyřčlenná družstva jedné školy příslušné věkové kategorie, max. 2
náhradníci + vedoucí starší 18ti let, kteří ručí za kázeň dětí v průběhu konání
turnaje.
Každá škola může do každé kategorie přihlásit více družstev.
Hráč patřící do mladší kategorie může hrát ve vyšší kategorii.
Každé registrované družstvo musí zajistit dva páry šachových souprav
včetně hodin, případně se dohodnout s pořadatelem předem.

Přihlášky:

Všichni zájemci se musí předem telefonicky nebo e-mailem přihlásit –
nejpozději do 2. 11. (název školy, kategorie a počet družstev).
Soupiska obsahuje název družstva, jméno a příjmení, třídu, rok narození a ELO
nebo výkonnostní třídu každého hráče. Soupisku je možné zaslat i s přihláškou.
Při prezenci je nutné odevzdat soupisky potvrzené ředitelem školy.
Hráč musí být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO nebylo o více než 300
bodů nižší než ELO kteréhokoliv hráče nasazeného za ním. U hráčů bez ELO
platí nasazovací koeficienty.

Postupy:

Družstva, která se umístí na prvních dvou místech (při účasti alespoň 5
družstev) v každé kategorii postupují do krajského kola.

Stravné:

Nebude zajištěno

Cestovné:

Hradí vysílací škola

Ceny:

Pro nejlepší družstva budou zajištěny diplomy + drobné ceny

Robert Kubíček, rozhodčí 2. Třídy

Akce je realizována s podporou města Čelákovice

Kde nás najdete:

Partneři akce:

