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PROPOZÍCIE
DORASTENECKÁ LIGA 2017/2018
KRAJSKÉ KOLO TRNAVA
TRNAVA-MODRANKA, 17.11.2017

Organizátor:
Miesto:
Termín:
Riaditeľ turnaja:
Hlavný rozhodca:
Právo účasti:

Systém hry:
Tempo hry:

Určenie poradia:

Vklad:
Ceny:
Občerstvenie:
Prihlášky:
Ostatné:

Slovenský šachový zväz, Krajský šachový zväz Trnava, Šachový klub Komplet TrnavaModranka, RŠA TIRNAVIA šachových nádejí
Denné centrum, Dedinská 9, Trnava-Modranka
17.11.2017 (piatok), prezentácia do 9:15, začiatok 1.kola 9:30
Ing. Július Gajarský
FA Vladimír Puchart
Zúčastniť sa môžu aspoň štvorčlenné družstvá šachových oddielov a klubov z
Trnavského kraja. Každý oddiel klub môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev. Na súpiske
môže byť minimálne 5 a maximálne 10 hráčov narodených v roku 2000 a mladších.
Všetci hráči musia byť členmi SŠZ. V zostave družstva je povinná účasť minimálne
jedného dievčaťa. V stretnutí môže nastúpiť najviac jeden licenčný hráč s písomným
súhlasom materského oddielu.
Turnaj sa hrá podľa Súťažného poriadku Dorasteneckej ligy SR ako turnaj 4-členných
družstiev. Pri počte 9 alebo menej družstiev sa bude hrať systémom každý s každým, pri
väčšom počte družstiev švajčiarskym systémom na 7 kôl.
4 a menej družstiev – 50 minút na partiu + 10 sekúnd na ťah pre každého hráča
5 až 6 družstiev – 30 minút na partiu + 10 sekúnd na ťah pre každého hráča
viac ako 6 družstiev – 20 minút na partiu + 5 sekúnd na ťah pre každého hráča (v prípade
9 kôl) alebo 25 minút na partiu + 5 sekúnd na ťah (v prípade 7 kôl).
V prípade počtu do 4 družstiev sa budú partie zapisovať a budú zaslané na LOK SR.
1. počet zápasových bodov družstva (výhra 3, remíza 1, prehra 0).
2. počet partiových bodov družstva
3. výsledky zo vzájomných zápasov
4. počet bodov, ktoré získalo dievča
5. v prípade švajčiarskeho systému Progres
6. žreb
5 eur za družstvo. Platí sa v hotovosti pri prezentácii.
Prvé tri družstvá získajú diplomy resp. plakety a postúpia do medzikrajskej etapy. Víťazi
jednotlivých šachovníc získajú vecné ceny.
Bude zabezpečená bageta, minerálka, káva, čaj. Na mieste bude možné objednať pizzu,
resp. párky.
Najneskôr do 10.11.2017 treba na adresu julius.gajarsky@gmail.com prihlásiť družstvo a
poslať súpisku. Je možné poslať prihlášku a súpisku poslať dodatočne, najneskôr však do
stanoveného termínu. Telefonický kontakt: 0910 673 122.
Každé družstvo prinesie 2 šachové súpravy a 2ks digitálnych hodín.

V Trnave , 1.11.2017
Ing. Július Gajarský
Riaditeľ turnaja

