Propozice
krajské kolo ZŠ a SŠ šachy
Pořadatel:

Dům dětí a mládeže Mládežnická 984 Neratovice 277 11
tel., fax 315682187, e-mail ddmnera@centrum.cz

Kategorie:

I. kategorie: žáci z 1. – 5. tříd ZŠ
II. kategorie: žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletých
gymnázií
III. kategorie: studenti středních škol

Místo konání:

Společenský dům Neratovice

Datum konání:

13.12. 2010, prezence v 8,00 zahájení soutěže ihned po prezenci, konec
předpokládáme kolem 15,00 hod.

Účastníci:

Smíšená čtyřčlenná družstva, která se v okresním kole umístila na 1. a
2. místě. Hráč kat. mladší může hrát i v kategorii starší, ale jen
v případě, že v uvedeném družstvu hrál i okresní kolo. V každém
družstvu můžou být max. 2 náhradníci.
Družstvo doprovází osoba starší 18ti let, která ručí za bezpečnost a
kázeň dětí po celou dobu soutěže.

Systém hry:

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

Podmínky účasti:

Zaslaná přihláška do 6.12. 2010 na adresu pořadatele.
Každé družstvo si přiveze dvoje kompletní šachové soupravy včetně
šachových hodin. V případě, že takovou možnost nemáte, je třeba to
uvést s přihláškou.

Soupiska:

Potvrzená ředitelem školy,obsahuje jméno a příjmení hráče, rok
narození, třídu a jméno doprovodu ( osoba starší18ti let, která ručí za
bezpečnost a kázeň dětí po celou dobu soutěže).
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o
více než 150 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod
ním a současně aby nebylo o více než 150 bodů vyšší než kterýkoliv
hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací
koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT
uvedené v databázi členů ŠSČR

Občerstvení:

Možno zakoupit v areálu Společenského domu.

Postup:

Při účasti 1 – 4 družstev v dané věkové kategorii postupuje vítěz. Při
účasti pěti a více družstev v dané věkové kategorii postupují družstva
na 1. a 2. místě.

Neratovice 4.11.2010

Milena Andrová
DDM Neratovice

