P ROPOZÍCIE
Školských majstrovstiev kraja Banská Bystrica žiakov a žiačok ZŠ a OG
v zrýchlenom šachu
Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:

Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR.
SK Junior CVČ B. Bystrica, CVČ Havranské 9, B. Bystrica , KŠZ B. Bystrica.

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.

Miesto:

Parkovanie možné v areáli CVČ
Činovníci turnaja:

Mgr. Richard Vrbovský - riaditeľ turnaja
Ing. Zdenek Gregor – organizačný vedúci turnaja

Rozhodcovia:

Z. Gregor, V. Haring, P. Fiala, J. Gregor

Tajomník turnaja:

Mgr. Pavol Babic

Dátum:

20.11. 2014 /štvrtok/

Prezentácia:

od 08.00hod – do 08.45 hod

Začiatok turnaja:

od 09.00 hod – 1. KOLO;

Ukončenie a vyhodnotenie: od 13 00 hod -- 14 00 hod
Hrací systém:

otvorený turnaj na 7 kôl tempo 2 x 15 minút pre každého hráča.

Vyhodnotenie:

Počet bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body, počet výhier,
výsledok zo vzájomných stretnutí, žreb.

Podmienky účasti a
registrácia:

Ceny:
Rôzne:

Prví traja žiaci a žiačky z okresných kôl narodení od 01.01.1999 do 31.12.2009
resp. 1 náhradník.
Účastníci sa do súťaže prihlasujú najneskôr do 17.11.2014 cez portál
www.skolskysport.sk a prihláškou zaslanou na e-mail: gregor@chess.sk
kontakt: Ing. Zdenek Gregor, tel.: 0907 821 801.
Neprihlásení hráči nemusia byť z kapacitných dôvodov prijatí do turnaja!
Osobné údaje účastníkov súťaže budú spracovávané, zverejňované a archivované v
súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. len pre potreby tejto súťaže v rozsahu: dokumentácia
súťaže, účtovníctvo, fotodokumentácia a informácie na web stránke SŠZ a CVČ.
Žiačky a žiaci budú hrať v samostatných kategóriách.
Na Školské majstrovstvá SR postupujú prví traja z každej kategórie (3 chlapci a 3 dievčatá).
Poháre pre víťazov D a CH. Ocenení budú prví traja súťažiaci z každej kategórie.
Za zdravotný stav, bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj poistenie súťažiacich zodpovedá
vysielajúca škola Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť a ochranu
zdravia účastníkov súťaže od okamihu odchodu z miesta zrazu až po prezentáciu a tiež
počas súťaže mimo priestorov hracej miestnosti. Organizátor súťaže stráca zodpovednosť
za účastníkov po skončení súťaže, ktorej časový rozpis je v propozíciách uvedený.
Zároveň žiaci musia v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov súťaže, s ktorými
sa oboznámia pred jej začiatkom.

Povinnosť pre hráčov je priniesť si preukaz poistenca a prezuvky.
Prihlášky:

Elektronicky: e-mail gregor@chess.sk najneskôr do 17.11.2014 alebo
cez portál: www.skolskysport.sk

Ing. Zdenek Gregor v.r.
organizačný vedúci turnaja

Mgr. Richard Vrbovský v.r.
riaditeľ CVČ

