ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR
PROPOZICE
krajské kolo ZŠ a SŠ - šachy

Termín:

29. listopadu 2006 od 9,00 hod.

Místo konání:

Společenský dům Neratovice

Pořadatel:

DDM Neratovice, Mládežnická 984, Neratovice 277 11,
tel. a fax. 315682187, e-mail ddmnera@centrum.cz
vedoucí turnaje -Roman Burda, e-mail roman.burda@quick.cz

Kategorie:

1. a 2. kat. - žáci 1.-5.roč. ZŠ(2000,1999,1998,1997,1996,1995)
3. a 4. kat. - žáci 6.-9.ročníku ZŠ, prima,sekunda,tercie a kvarta
víceletých gymnázií (1995,1994,1993,1992,1991) každý soutěžící
může startovat pouze za jednu věkovou kategorii.
5. kat. - 1.a 4. ročník studenti SŠ a SOU, ISŠ
(1991,1990,1989,1988,1987) kvinta až oktáva osmiletých gymnázií
tercie až sexta šestiletých gymnázií,
mohou startovat: a) žáci příslušného ročníku
b) žáci přísl.roku narození uvedeného výše,
přičemž obě podmínky musí být splněny
současně.

Systém hry:

Bude určen při turnaji podle počtu přihlášených družstev. Hraje podle
pravidel půlhodinového šachu.

Účastníci:

Smíšené čtyřčlenné družstvo jedné školy příslušné věkové kategorie,
max. 2 náhradníci.
Družstvo doprovází osoba starší 18ti let, která ručí za bezpečnost
a kázeň dětí po celou dobu soutěže. V krajském kole soutěží družstva
umístěná v okresním kole na 1. a 2. místě.

Podmínky účasti:

Včas zaslaná přihláška na DDM Neratovice, nejpozději do
23.11.2006. Každé družstvo přiveze s sebou 2 šachové soupravy a 2
hodiny. Kdo nemá, je nutné toto nahlásit předem v přihlášce.

Soupiska:

Potvrzená ředitelem školy, obsahuje jméno,příjmení,rok nar.,třídu
soutěžícího a jméno doprovodu - lze předat při prezenci.U členů
AŠSK vyplňte registrační číslo ŠSK.

Program soutěže:

Prezence družstev v 8,30 hod. Vlastní soutěž ihned po prezenci.

Protesty:

Protest je možné podávat do 30 min. po vzniku příčiny s vkladem
100,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá. Protesty bude
řešit ředitel turnaje spolu s pořadatelem.

Cestovné:

Hradí vysílající organizace.

Startovné:

Školy, které nejsou členy AŠSK, hradí startovné 100 Kč za družstvo.

Postup:

Bude upřesněn.

Neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné ztráty.

Miloslava Hainová
DDM Neratovice
Neratovice 10.10.2006

