Majstrovstvá Prešovského kraja žiakov a žiačok ZŠ a 1.
stupňa OGY v zrýchlenom šachu 2017/2018

Termín:

28. November 2017 /utorok

Vyhlasovateľ:

Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR

Usporiadateľ:

Prešovský krajský šachový zväz; Šachy REINTER, n. o.

Miesto:

Hracia miestnosť klubu Šachy REINTER, n. o.; Tolstého 3, 066 01 Humenné

Čas:

Prezencia – 8:00 – 8:45
Otvorenie – 8:50
Začiatok súťaže – 9:00
Záver a vyhodnotenie súťaže – 14:30, prípadne skôr

Organizačný výbor:

Ing. Jaroslav Pčola st.– riaditeľ turnaja
Marianna Aľušíková – hlavný rozhodca

Právo účasti:

postupujúci z okresných kôl – hráči umiestnení na 1. - 3. mieste v kategóriách
žiakov a žiačok na majstrovstvách jednotlivých okresov Prešovského kraja
(prvými náhradníkmi sú žiaci a žiačky umiestnení/é na 4. mieste. Finalisti MSR
ZŠ 2016/2017, ak spĺňajú vekový limit a držitelia divokých kariet pridelených
riaditeľom turnaja

Hrací systém:

Švajčiarsky systém na 7 kôl hracím tempom 2 x 15 min. + 5 sek./ťah na partiu
podľa pravidiel FIDE pre RAPID, bez zapisovania ťahov. Samostatný turnaj
žiakov a samostatný turnaj žiačok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny!
V prípade nižšej účasti ako 8 hráčov v jednej kategórii sa hrá spoločný turnaj so
samostatným vyhodnotením kategórii.

Prihlášky:

Vyplnená súpiska postupujúcich (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:
sachy@reinter.sk. Registrácia žiakov do súťaže je možná aj cez portál
www.skolskysport.sk. Aktualizovaný zoznam účastníkov bude na stránke
sachy.reinter.sk. Uzávierka prihlášok je dňa 26.11.2017.

Hodnotenie:

Súčet získaných bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body,
počet výhier, výsledok zo vzájomných partií a doplnková partia.

Ceny:

Víťazi v kategórií žiakov a žiačok získajú medaile, diplomy a vecné ceny.

Stravovanie:

Je možné objednať si v reštaurácii Bistro priamo v budove hracej miestnosti v
cene 3, 4 €/obed, ktorý si hradí každý hráč individuálne. V ponuke je výber
z dvoch polievok a štyroch druhov hlavných jedál

50 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín GVP
100 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín LIDL
Občerstvenie a pitný režim počas turnaja zabezpečí organizátor

Ubytovanie:

Poznámky:

v prípade záujmu je možné zabezpečiť si ho v týchto zariadeniach:
Apartmány Bunker Pub – ubytovanie apartmánového typu s možnosťou viac
lôžkových izieb v cene od 10/osoba/noc.
Ubytovanie Rubín – 12 € / osoba/noc
Penzión Proxima - 2-posteľová izba 24 €/noc (www.penzionproxima.com)
Hotel Karpatia - 2 posteľová izba 23 €/noc
Penzión Millenium Café - 2-posteľová izba 32€/noc, 10 min od hracej
miestnosti
Hotel Alibaba - 2 posteľová izba 34 €/noc
Cestovné hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Žiaci ZŠ s preukazom
Železničnej spoločnosti Slovensko môžu využiť cestovné v spojoch ZSSK
zadarmo. Vyhlasovateľ ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty
a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ. Pedagogický
dozor zabezpečuje vedúci družstva doprevádzajúci žiakov príslušnej školy.

V Humennom, dňa 14.11. 2017

Ing. Jaroslav Pčola, predseda PKŠZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na Majstrovstvá Prešovského kraja žiakov a žiačok ZŠ a 1.
stupňa OGY v zrýchlenom šachu 2017/2018
Hracia miestnosť klubu Šachy REINTER, n. o., Tolstého 3, Humenné

SÚPISKA DRUŽSTVA - šach
Zaslať najneskôr do 26.11.2017

Názov školy : ..........................................................................................................
Kontaktné údaje: e-mail:
Por.
číslo:

mobil, tel.:

Meno a priezvisko:

Dátum
narodenia:

Rating
FIDE/LOK:

Poznámka:

Žiaci 1.1.2002 a mladší
1.
2.
3.

Žiačky 1.1.2002 a mladší
1.
2.
3.
Meno a priezvisko:

Kontakty (e-mail, mobil, telefón)

Vedúci družstva
žiakov :
Vedúci družstva
žiačok :
Súhlasím s vyslaním družstva na hore uvedenú súťaž.
Dátum:

Pečiatka, podpis (riaditeľ):

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: sachy@reinter.sk najneskôr do nedele 26.11.2017

