Vás srdečně zve na :
OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV V ŠACHU
Termín : středa 20. listopadu 2019
Místo konání : DDM Varnsdorf Otáhalova 1260 Varnsdorf 40747
Vedoucí soutěže : Bc. Marcela Louková
Hlavní rozhodčí : Václav Halba
Účastníci : děvčata a chlapci základních a středních škol okresu Děčín
Kategorie : 1.-5. třídy základních škol (ml. žáci)
6.-9. třídy základních škol (st. žáci)
1.-4. třídy středních škol a učilišť (studenti a učni)
Družstva : V každé kategorii může nastoupit několik družstev z jedné školy. Družstvo tvoří čtyři hráči,
povoleni jsou dva náhradníci. Do soutěže se započítávají všechny uhrané body na všech čtyřech
šachovnicích. Všichni členové družstva musí být žáky jedné školy, jakékoliv hostování není přípustné.
Družstva starších žáků a studentů mohou být doplněna žáky mladšími, i tak však platí podmínka
příslušnosti k jedné škole.
Postupy : Z každé kategorie postupuje do Krajského přeboru vítězné družstvo. V případě účasti 4-6
družstev v kategorii postupují z této kategorie první dvě družstva, při účasti 7 a více družstev první tři.
Do krajského kola mohou postoupit max. dvě družstva z jedné školy v každé kategorii.
Hrací tempo : 2x15 minut bez povinnosti zápisu podle pravidel FIDE pro rapid šach s českou
modifikací
Hrací systém : Při účasti do šesti družstev každý s každým dvakrát, při účasti 7-10 družstev každý
s každým jednou, při účast 11 a více družstev švýcarský systém na 7 kol. Čekací doba je 10 minut od
stanoveného začátku partie.
Vklad : 200 Kč za každé družstvo
Časový rozvrh : 8.00-8.45 prezence
8.45-8.55 zahájení turnaje a losování
9.00 - 1.kolo
13.00-14.30 předpokládaný konec a vyhlášení výsledků
Hrací materiál : zajistí pořadatel
Ceny : Pohár a diplom pro každé vítězné družstvo v kategorii, medaile pro nejlepší tři hráče na každé
šachovnici v celkovém pořadí.
Uzávěrka přihlášek : 18.11.2019 na e-mail : halbavdf@centrum.cz nebo tel. 722 637 127

GDPR : Přihlášením do turnaje zákonný zástupce účastníka dává souhlas se zpracováním osobních dat
nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků, taktéž dává souhlas s pořízením jeho
fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a sponzorů. Výsledky přeboru budou
zveřejněny na chess-results.com a zaslány na zápočet LOK rapid.
Ostatní : nutno si vzít přezůvky
drobné občerstvení ( káva, čaj, šťáva, vánočka)zajištěno zdarma pro účastníky i doprovod

