MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA DÚBRAVKA,
ŠK Dúbravan Bratislava, Bratislavský šachový zväz
usporiadajú dňa 15. 2. 2018 (štvrtok)

MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVSKÉHO KRAJA
4-ČLENNÝCH ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV
ŽIAKOV(ČOK) A ŠTUDENTOV(IEK)
V ZRÝCHLENOM ŠACHU V ŠK. ROKU 2017/18
Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva Školstva,
Vedy, Výskumu a Športu SR a finančnou podporou
Bratislavského samosprávneho kraja
Riaditeľ turnaja: Ing. Stanislav Vlček,
wlk1977@yahoo.com, 0910 623 563
Miesto: Bratislava - Dúbravka, Kultúrne centrum Fontána,
Ožvoldíkova 12, veľká sála.
Dátum: 15. 2. 2018 (štvrtok), v prípade účasti viac ako 25
družstiev sa súťaž družstiev SŠ uskutoční v piatok 16. 2. 2018.
Právo účasti: 4-členné družstvá ZŠ a SŠ, v družstve musí byť
aspoň jedno dievča.
Žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OG narodení 1.1.2002 ÷ 31.12.2011.
Študenti a študentky SŠ a 2. stupňa OG narodení 1.1.1998 ÷
31.12.2003.
Všetci členovia družstva musia byť žiakmi jednej školy, čo potvrdí riaditeľ školy svojím vyhlásením v prihláške
resp. na súpiske. Družstvo, ktoré nastúpi bez dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa
súpisky musí byť dodržané v každom zápase.
Hrací systém: Švajčiarsky systém, 7 kôl, 2 x 10 min. + 5 s / ť., podľa pravidiel FIDE pre rapid šach, bez
zapisovania ťahov.
O poradí v súťaži družstiev rozhoduje počet partiových bodov zo všetkých stretnutí, počet zápasových bodov (2,
1, 0), výsledok vzájomného zápasu, resp. tabuľka vzájomných zápasov podľa zápasových bodov (2,1,0), Buchholz
počítaný zo zápasových bodov (2,1,0). V prípade rovnosti všetkých týchto kritérií rozhodne vyšší bodový zisk hráča
na 1., resp. 2., resp. 3.šachovnici.
O poradí na jednotlivých šachovniciach rozhoduje počet bodov, plný Buchholz, počet výhier, výsledok
vzájomnej partie, Cut – Buchholz -1 a Cut – Buchholz -2.
Postup: Majstrovstvá Slovenska 4-členných družstiev ZŠ a SŠ v roku 2018 sú otvorenou súťažou pre všetky
družstvá. Účasť na M SR však odporúčame predovšetkým družstvám umiestneným na prvých troch miestach
v oboch kategóriách.

Prihlášky: Vyplnená súpiska súťažiacich (meno, dátum narodenia, škola, meno pedagogického dozoru) zaslaná v
elektronickej forme (potvrdená riaditeľom školy a naskenovaná alebo zaslaná z oficiálnej e-mailovej adresy školy)
na adresu: wlk1977@yahoo.com alebo vložená na portál www.skolskysport.sk, kde budú zverejnené aj výsledky.
Uzávierka prihlášok je dňa 12. 2. 2018.

Internet: Bratislavský šachový zväz - www.bsz.chess.sk

Kapacita hracej miestnosti: je 25 družstiev, v prípade vyššieho počtu družstiev sa súťaž družstiev SŠ uskutoční
v piatok 16. 2. 2018.
Zoznam prihlásených: www.skolskysport.sk alebo na www.chess-results.com
Prezentácia: Štvrtok 15.2. 2018 od 800 do 845 Odhadovaný začiatok o 900. Vyhlásenie výsledkov približne o 1330.
Štartovné: 8 € / družstvo
Ceny: Medaile, poháre a vecné ceny pre prvé tri družstvá. Medaile pre hráčov na 1. mieste na jednotlivých
šachovniciach.
Spojenie: MHD: Najbližšie je zastávka autobusu č. 83 – Pekníkova, 3 minúty pešo.
Ostatné spoje: 20, 22 zastávka OD Saratov, alebo 4, 5, 34 OD Saratov - 5 minút pešo.
Záverečné ustanovenia: Účastníkom bude podané malé občerstvenie a pitný režim. Usporiadatelia nezodpovedajú
za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ. Pedagogický dozor zabezpečuje
vedúci družstva sprevádzajúci žiakov príslušnej školy. Z podujatia bude zverejnená výsledková listina a
fotodokumentácia na portáli http://www.skolskysport.sk/.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Majstrovstvá Bratislavského kraja
4-členných zmiešaných družstiev
žiakov(čok) a študentov(iek) v šachu
SÚPISKA DRUŽSTVA
Zaslať najneskoršie do 12. 2. 2018 (pondelok)

Názov školy : ..........................................................................................................................................
Pedagogický dozor (vedúci družstva): .....................................................................................
Kontaktné údaje e-mail / mobil: ..................................................................................................
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Družstvo

1.
2.
3.
4.
5.

Súhlasím s vyslaním horeuvedeného družstva na súťaž.
Dátum:

Žiadame o vyplnenie prihlášky
wlk1977@yahoo.com do 12. 2. 2018.

Podpis, pečiatka (riaditeľ):

a

zaslanie

na

e-mailovú

Poznámka: Registrácia žiakov do súťaže je možná aj cez portál
www.skolskysport.sk

adresu:

