Komise mládeže MKŠS, KTCM ŠO TJ Lokomotiva Krnov a SVČ Krnov pořádají:

PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU
krajské kolo v kategorii 6. – 9. třída základních škol a
příslušných ročníků víceletých gymnázií

Termín:

čtvrtek 17. ledna 2019

Hrací sál:

SVČ Krnov, Dobrovského 16

GPS:

50 5´ 10. 291“N, 17 42´46. 753“ E

Ředitel turnaje:

Ing. Pavel Čech, mob.: 608770669

Hlavní rozhodčí:

Ing. Karel Záleský, mob.: 603716667, e-mail: k.zalesky@email.cz

Prezentace:

8:00 – 8:45 hod. Zahájení: 9:00 hod.

Ukončení:

cca 14:00 hod.

Startovné:

200,- Kč / družstvo, hradí se na místě u prezentace

Právo účasti:

Družstva, která se v okresních přeborech přeboru škol
Moravskoslezského kraje umístila na 1. a 2. místě. Pořadatel má právo
na udělení jedné divoké karty a družstva na doplnění do sudého počtu,
podle počtu přihlášených družstev.

Systém:

Bude zvolen podle počtu přihlášených družstev.
tempo hry: 13 min + 3 s
čekací doba: 10 minut
Turnaj bude započítán na RAPID LOK.

Pořadí:

Olympijský systém (součet bodů na všech šachovnicích), Buchholz,
Sonnenborn-Berger, lepší individuální výsledek na první a dalších
šachovnicích.
Na MČR škol postupují první dva týmy celkového pořadí.

Složení družstva:

Družstvo pro zápas tvoří 4 hráči téže školy. Hostování není povoleno.
Na soupisce mohou být, kromě členů základní sestavy, uvedeni
maximálně 2 náhradníci.
Soupiska musí mít razítko a podpis statutárního zástupce školy.

Pravidla pro sestavování soupisky:
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho aktuální rapid ELO
ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na
soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 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.
Ceny:

První tři družstva obdrží pohár, medaile /5 kusů/.
Každý účastník obdrží perníkovou medaili.

Občerstvení:

Bufet

Přihlášky:

Na e-mail hlavního rozhodčího do pondělí 14.1.2019.

Poznámky:

Zákaz používání mobilů a jiných elektronických zařízení v hrací
místnosti. Za ztrátu osobních věcí pořadatel neručí.
Každé družstvo musí mít zajištěn vlastní pedagogický či jiný dozor
osobou starší 18 let, která ručí za řádné chování členů vlastního
družstva.
V budově je nutné se přezouvat, proto si s sebou vezměte přezůvky.

Srdečně zvou pořadatelé.

