Krajský přebor škol v šachu 2022
1. – 5. tříd ZŠ
6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
Středních škol
Pořadatel:
Termín konání:
Místo konání:
Právo účasti:
Soupiska družstva:
Pořadí hráčů:

Ředitel turnaje:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Systém turnaje:

Hodnocení:
Pomocná hodnocení:
Šachový materiál.
Časový program:
Startovné:

Ceny:
Přihlášky:
Hygiena:
Postup:
GDPR:

Znak/logo školy:

Šachový klub Svitavy z.s., SVČ Svitavy
9. března 2022
Multikulturní centrum Fabrika Svitavy, Wolkerova alej, Svitavy, 10. minut
chůze z autobusového i vlakového nádraží.
Základní školy, víceletá gymnázia a střední školy Pardubického kraje. Každá
škola může vyslat pouze jedno čtyřčlenné družstvo (bez náhradníků),
v příslušné kategorii, všichni hráči družstva musí být z jedné školy .
Je součástí přihlášky, kontroluje se při prezentaci.
U registrovaných hráčů musí být pořadí na soupisce takové, že jejich ELO ČR
nesmí být o 300 bodů nižší, než ELO ČR hráčů za nimi, a o 300 bodů vyšší, než
ELO ČR hráčů před nimi. Pro hráče bez ELO, platí nasazovací koeficienty:
3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000. Platí VT uvedené v databázi ŠSČR.
Při nejasnostech kontaktujte ředitele turnaje.
Adolf Krušina, tel. 724303293, adolfkrusina@seznam.cz
Jiří Krištof
Adolf Krušina, Miroslav Novák
Hrají se tři samostatné turnaje, systém bude upřesněn podle počtu přihlášených
družstev, předpokládá se švýcarský systém na 7 kol s tempem 2 x 20 minut na
partii + 5s/tah.
Prohrává třetí nemožný tah.
Podle olympijského systému, tj. nerozhoduje vítězství družstva, ale absolutní
počet získaných bodů družstva ve všech zápasech.
1. partiové body, 2. střední Buchholz, 3. Buchholz, 4. zápasové body (3-1-0), 5.
lepší výsledek na první šachovnici, druhé atd., 6. los.
Zajišťuje pořadatel
08:15 do 08:45 hodin prezentace
09:00 – 15:00 hodin 1. – 7. kolo
10 minut po ukončení turnaje vyhodnocení a předání cen
300 Kč za jedno družstvo, uhraďte na účet ŠK Svitavy č. 252469825/0300
nejpozději do 28.2.2022. Na místě bude vydáno potvrzení, faktura - při zaslání
potřebných údajů společně s přihláškou.
V případě neúčasti družstva, bude vráceno při odhlášení do 7.9.2022 včetně.
Ceny pro všechny účastníky turnaje.
Výhradně emailem na adresu ředitele turnaje nejpozději do 28.2.2022.
Podle aktuálních nařízení vlády.
Do republikového kola, které se uskuteční v červnu 2022, postupují první dvě
družstva v každé kategorii.
Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný
zástupce) dává souhlas se pracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů
na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho
fotografií a jejich prezentaci pro potřeby pořadatele.
Bude v barvě na jmenovkách týmů na stolech u zápasů, pokud bude zasláno
společně s přihláškou.

Na Vaši účast se těší pořadatelé

