PROPOZÍCIE
TJ Tatran Zákamenné, ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné a obec Zákamenné

usporiadajú dňa 11.4.2017 (v utorok) pri príležitosti 60. výročia
vzniku TJ Tatran Zákamenné
z poverenia Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu
Majstrovstvá Slovenskej republiky 4-členných družstiev žiakov a žiačok ZŠ
a 1. stupňa OGY v zrýchlenom šachu v školskom roku 2016/17
Miesto:
Čestní garanti:
Garant za SŠZ:
Garant turnaja
Riaditeľ podujatia:
Hlavný rozhodca:
Systém hry:

Zákamenné č. 1002, Nový kultúrny dom
JUDr. Tibor Bernaťák, Igor Janckulík poslanci NR SR
Stanislav Vlček, manažér projektu Šach na skolách
Ing. Milan Vrábeľ – starosta obce Zákamenné
PaedDr. Ján Kocúr
Mgr. Karol Pekár (IA)
Švajčiarsky systém družstiev tempo 2x10 minút + 5s bonus /ťah
na 7 kôl podľa Pravidiel FIDE pre rapid šach.

Kritériá pre poradie:

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.

Program:

09.00 – 10.15
10.45 – 15.00
15.00 - 15.30

PREZENTÁCIA
10.30 – 10.45 OTVORENIE
1.kolo - 7.kolo
VYHODNOTENIE TURNAJA

Právo účasti: Štvorčlenné družstvá žiakov základných škôl a osemročných gymnázií
narodených v roku 2003 a mladší. V družstve musí byť minimálne jedno dievča.
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.
Ceny:

Medaile, poháre a vecné ceny pre prvé tri družstvá
Medaile pre hráčov na 1.-3 mieste na jednotlivých šachovniciach.

Každý súťažiaci dostane aj cenu na pamiatku (kľúčenka s erbom obce)
Ocenenie:

Víťazné družstvo získava titul Majstrov Slovenska družstiev žiakov ZŠ 2016/17 a
právo postúpiť na významný medzinárodný turnaj družstiev Belaja ladja (1. ÷ 9.
6. 2017, ****Dagomys hotel Soči, Rusko) s úhradou pobytových nákladov
(ubytovanie s plnou penziou pre štyroch hráčov a jedného vedúceho družstva).

Vklad:

10 EUR/ družstvo hradí sa pri prezentácii

Ubytovanie:

po individuálnej konzultácii s riaditeľom turnaja
Obec Zákamenné poskytuje ľahko dostupné a cenovo prijateľné možnosti ubytovania
v centre.

Poznámky:

Občerstvenie – nápoje zabezpečené v hracej budove.
V blízkosti hracích priestorov sa nachádzajú dva obchodné domy, pizzeria Facka
a penzión http://www.egeum.sk/ . V obci je druhá najväčšia predajňa Jednoty na
Orave.

V priestoroch Kultúrneho domu je dostupné wifi pripojenie na internet a je
možné priebežne zverejňovať výsledky turnaja.
V spolupráci s Liptovskou šachovou školou bude zabezpečený online prenos
vybraných partií na projekčnú plochu a na internet.
Prihlášky:

Všetci účastníci musia byť prihlásení do 04. 04. 2017 na nižšie uvedenú emailovú
adresu. Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci
kapacitných možností organizátora.
Prihlásiť sa dá aj cez školský portál – www.skolskysport.sk
info Tel: 0917571710

Ján Kocúr, riaditeľ podujatia

Email: kocurjanzak@gmail.com
Karol Pekár, hlavný rozhodca

Prihláška na MSR školských družstiev v šachu 11.4.2017 Zákamenné
Škola:
A (B, C,...)

Družstvo:
Zloženie družstva:
Šachovnica: Priezvisko
1.
2.
3.
4.

Meno

Dátum nar.

Doprovod

Potvrdzujem, že všetci hráči uvedení na súpiske, sú žiakmi našej školy.
V

dňa

Riaditeľ školy

Meno:

Podpis a pečiatka:

Prihlášku so súpiskou poslať do 4.4.2017 na adresu kocurjanzak@gmail.com

