vás srdečně zvou na

OKRESNÍ KOLO PŘEBORU
ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV V ŠACHU
Termín:

pondělí 13. listopadu 2017

Místo konání:

Kmochova 1470 Varnsdorf, 100 m pod autobusovým nádražím

Účastníci:

děvčata a chlapci ze základních a středních škol okresu Děčín

Kategorie:

1. -5. třídy základních škol (ml. žáci)
6. -9. třídy základních škol a příslušných ročníků gymnázií (st. žáci)
1. -4. ročníky středních škol (studenti)

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 mladšími žáky, i tak
však platí podmínka příslušnosti k jedné škole.

Postupy:

Z okresního kola lze postoupit do krajského kola ve všech třech kategoriích.
Z každé kategorie postupuje do krajského kola 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 počtu družstev v okresním kole pro
potřebu určení postupujících do krajského kola se započítávají v každé
kategorii maximálně 2 družstva z jedné školy. Do krajského kola mohou
postoupit maximálně 2 družstva z jedné školy.

Systém hry:

dle počtu přihlášených družstev, max. 9 kol

Tempo hry:

2 x 15 minut bez zápisu podle pravidel FIDE pro rapid šach

Přihlášky:

e-mailem nebo telefonicky vedoucímu soutěže do 19.10. 2017 resp. do
vyčerpání kapacity hrací místnosti

Startovné:

200 Kč za družstvo

Časový plán:

zápis – 8.00 -8.40
zahájení – 8.40
1. kolo – 9.00
vyhlášení výsledků – 13.30 -14.00

Ceny:

poháry, věcné ceny, diplomy, sladkosti

Přihlášky:

Do 10. listopadu 2017 na e-mail halbavdf@centrum.cz. V přihlášce je nutno
uvést jméno, příjmení, rok narození, kategorii a školu. Předem nepřihlášená
družstva a hráči nemusí být do turnaje přijati.

Poznámky:

Doprovod hráčů a hráček si zabezpečují školy.
Hrací materiál zajišťují pořadatelé.

Varnsdorf

4.10. 2017

Václav Halba
vedoucí soutěže

