P ROPOZÍCIE
Školských majstrovstiev kraja Banská Bystrica
žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu 2016
Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:
Miesto konania:
Termín:
Čas:
Organizačný výbor:
Hrací systém:
Kategórie:

Vyhodnotenie:
Ceny:

Právo účasti:

Postup:
Prihlášky:

Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR.
SK Junior CVČ Banská Bystrica, KŠZ Banská Bystrica a
CVČ Havranské 9, Banská Bystrica.
CVČ Havranské 9, Banská Bystrica.
29. novembra 2016 /utorok/
Prezencia – 8:00 – 8:45,
začiatok turnaja 1. kolo – 9:00, ukončenie a vyhodnotenia turnaja o –13:30.
Mgr. Richard Vrbovský – riaditeľ turnaja,
Ing. Zdenek Gregor – hlavný rozhodca, P. Lovčičan, P. Spišiak.
Švajčiarsky systém na 7 kôl, podľa pravidiel FIDE s výnimkou hracieho tempa
na 2 x 15 min. na partiu, bez zapisovania ťahov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny!
samostatné turnaje ţiaci a ţiačky kraja B. Bystrica narodení 01.01.2001 31.12.2010 a druţstvá škôl (druţstvo tvorí 1 ţiak + 1 ţiačka), poradie
druţstiev tvorí súčet bodov najlepšieho ţiaka a najlepšej ţiačky v celkovom
poradí a potom lepšie umiestnenie pri rovnosti bodov .
Počet bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body, počet
výhier, výsledok zo vzájomných stretnutí, ţreb.
Víťaz – titul majster kraja BB 2016 a prví traja v kategórií ZŠ a OG
ţiakov a ţiačok získajú poháre a diplomy a tieţ aj druţstvá škôl.

Postupujúci ţiaci a ţiačky z okresov kraja B. Bystrica – prví traja,
náhradníci sú hráči a hráčky umiestnení/é na 4.mieste. Priamu účasť
majú účastníci finále Majstrovstiev Slovenska základných škôl z
minulého ročníka. Divoké karty: Prví traja hráči a hráčky s najvyšším
FIDE ELOm v BB kraji. Ďalšie 2 divoké karty môţe určiť organizátor.
Na Školské majstrovstvá SR postupujú prví traja z kaţdej kategórie
(3 chlapci a 3 dievčatá), náhradníkmi sú hráči a hráčky umiestnené/í
na 4.mieste.
Vyplnená súpiska (meno, priezvisko, dátum narodenia, škola, meno,
priezvisko pedagogického dozoru) zaslaná v elektronickej forme,
potvrdená riaditeľom školy a naskenovaná alebo zaslaná z oficiálnej
e-mailovej adresy školy na obe adresy: gregor@chess.sk resp.

zdenekgregorbb@gmail.com do 24.11.2016. Neprihlásení hráči v termíne
môţu byť prijatí, len po dohode s organizátorom Ing. Z. Gregorom, tel.: M
0907821801.
Povinnosti usporiadateľa: Odoslať najneskôr do 3 dní po turnaji výsledkové listiny obsahujúce mená,
priezviská, dátumy narodenia hráčov a ich školy vyhlasovateľovi súťaţe
Slovenskému šachovému zväzu – emailom na adresu wlk1977@yahoo.com.
Poznámky:
Šachový materiál zabezpečuje organizátor a usporiadateľ. Cestovné hradí
vysielajúca organizácia, prípadne účastníci.
Na súťaţ si treba priniesť preukaz poistenca a prezuvky.
Mgr. Richard Vrbovský v. r.
riaditeľ CVČ

Ing. Zdenek Gregor v. r.
organizátor a hlavný rozhodca

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Školské majstrovstvá BBSK ţiakov a ţiačok v šachu
SÚPISKA DRUŢSTVA - šach
Zaslať najneskoršie do 24.11.2016!!!

Por.
číslo:

Meno a priezvisko:

Dátum
narodenia:

Rating
FIDE/LOK:

Poznámka:

Ţiaci nar. 1.1.2001 - 31.12.2010
1.
2.
3.
4.

Ţiačky nar. 1.1.2001 - 31.12.2010
1.
2.
3.
4.
Funkcionári:

Meno a priezvisko:

Kontakty
(e-mail, mobil, telefón)

Vedúci druţstva
ţiakov :
Vedúci druţstva
ţiačok :
Súhlasím s vyslaním druţstva na hore uvedenú súťaţ.
Riaditeľ školy:
Ţiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: gregor@chess,sk resp.
zdenekgregorbb@gmail.com SMS M 097821801
najneskôr do 24.11.2016.

Poznámka: Registrácia ţiakov do súťaţe je moţná aj cez portál
www.skolskysport.sk do 24.11.2016

