ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR
pořádá
krajské kolo

PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU
Termín:

13. prosince 2007

Prezence:

8,00 - 8,45 hod.

Program soutěže:

Vlastní soutěž ihned po prezenci, předpokládaný konec do 15,00 hod.

Místo konání:

Společenský dům Neratovice

Pořadatel:

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

Kategorie:

I.
II.
III.

žáci z 1. - 5. tříd ZŠ
žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého
gymnázia
studenti středních škol
.

Systém hry:

Bude určen při turnaji podle počtu přihlášených družstev. Hraje se
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 3.12.2007.
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.

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.

Občerstvení:

Občerstvení možno zakoupit v areálu Společenského domu.

Postup:

Při účasti 1-4 družstev v dané věkové kategorii do republikového kola
postupuje vítěz.
Při účasti 5 družstev a více v dané věkové kategorii postupují do
republikového kola první dvě družstva.

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

Miloslava Hainová
DDM Neratovice
Neratovice 10.10.2007

