Litoměřická šachová škola
ppoořřááddáá

K
Krraajjsskkéé kkoolloo ppřřeebboorruu šškkooll vv ššaacchhuu 22001188//22001199
Místo konání: Sál kulturního střediska ve Štětí (Klub), Mírové náměstí 67, 411 08 Štětí
Datum konání: středa 30. ledna 2019
Ředitel:
Jaroslav Vydra, 604 467643, kp.skol@seznam.cz
Rozhodčí:
Ing. Vladimír Hadraba, Ing. Josef Lácha, Radek Ulrych
Technické družstvo: Milan Maščák a Jaroslav Vydra
Kategorie: 1. žáci 1. – 5. tříd ZŠ
2. žáci 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
3. studenti a žáci středních škol – řádného denního studia
Systém hry: - při účasti do 8 družstev každé družstvo s každým ve své kategorii.
- při účasti 9 družstev a více švýcarský systém na 7 kol ve své kategorii
Hodnocení: švýcarský systém: 1. partiové body, 2. zápasové body (3,1,0), 3. střední
Buchholz, 4. Buchholz, 5. lepší výsledek na první šachovnici, druhé atd., 6. los
každý s každým: 1. partiové body, 2. zápasové body (3-1-0), 3. Sonnenborn Berger, 4.
vzájemný zápas, 5. lepší výsledek na 1. šachovnici, druhé atd., 6. los
Tempo: 2 x 20 minut bez zápisu. Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 15
minut. Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ platných od 1.1.2018 s tou úpravou, že
nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude
prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii.
Přihlášky: na email.adresu: kp.skol@seznam.cz, do 8. ledna 2019
Vklad : 300,-Kč za každé družstvo
Podmínka účasti: -čtyřčlenná družstva škol, která si vybojovala postup z okresních kol
- za družstvo školy ve starší kategorii mohou nastoupit i žáci z nižší kategorie,
obráceně nikoliv
- za družstvo školy mohou nastoupit pouze její žáci-studenti, hostování není
dovoleno
- na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus dva náhradníci, náhradník je
nasazen odspoda na poslední 4. šachovnici, v případě nasazení dvou náhradníků tak
na 3. a 4. šachovnici

- při sestavování soupisek musí být každý hráč na soupisce nasazen tak, aby jeho
rapid ELO v ČR nebylo o více než 300 bodů nižší, než má kterýkoliv hráč nasazený
na soupisce pod ním, a aby nebylo, o více než 300 bodů vyšší než má kterýkoliv
hráč nasazený na soupisce nad ním
- pořadatel může udělit dvě divoké karty v každé kategorii (žádost do 31.12.2018)
- každé družstvo přiveze 2 šachové soupravy a 2 funkční hodiny, pořadatel může
zapůjčit šachový materiál za poplatek 100,- Kč, včas nahlásit (max. 8 šachových
souprav)
Prezence: do 9,15 hodin
Zahájení: v 9,30 hodin (+- dle dojezdu vlaků)
Ukončení: v 16,00 hodin
Ceny: Poháry pro vítězná družstva a diplomy pro 1.-3. místo ve všech kategoriích
Postupy: do republikového kola postupují první dvě družstva z každé kategorie
Různé: Všechna družstva startují na vlastní náklady. V programu KP škol nebude
stanovena přestávka na oběd. Možnost objednání pizzy v místní pizzerii.
Doprava: spojení vlakem: směrem z Děčína (7.30h.), Ústí n/L hl. n. (8.02h.) a Lovosic
(8,25) příjezd Hněvice 8,56 hodin. Od Chomutova (7.02 h) Most (7.21h), Teplice (7,49h)
Ústí n.L. (8,43h) příjezd Hněvice v 9,19 hodin. Z Ústí n.L.-západ (8,39hod) a Litoměřic
(9,03 hod) příjezd do Štětí 9,20 hodin
Jízdní řády upravují spoje na konci roku, žádám vedoucí, aby si toto ověřili dle nového JŘ,
info zjištěno na cd.cz na den 30.1.19. Do hracího sálu je to z vlakového nádraží Štětíměsto 600m, z Hněvic přes most 600 m. odjezd vlaku: Štětí/Hněvice: v 16,37 hod (příj. ÚL

v 17,15 hod.) v 17,37hod ( příj. ÚL v 18,15hod.) Štětí-město směr Litoměřice v 16,05 hodin
(příj.LT 16,24 hod., ÚL záp. 16,51hod.) a v 16,35hodin (příj.LT 16,51 hod., v ÚL.záp. 19,09
hod.) a v 17,04 hod příj.LT 17,26 hodin a ÚLz.17,51hodin)
Za pořadatele: Jaroslav Vydra

