
Okresní přebor škol v šachu

Turnaj 4-členných družstev základních a středních škol

Datum: pondělí 12. 12. 2022

Místo: tělocvična  TJ  SLAVIA,  Kotojedská  2590/6,  Kroměříž,  1.  patro,  jižní  křídlo
budovy

Časový plán: 08:15-08:45 prezence
09:00 zahájení turnaje
13:30 předpokládané ukončení

Pořadatel: šachový oddíl TJ SLAVIA Kroměříž z.s.
s podporou ŠK Sulimov, SK EMKaD Holešov z. s., TJ Sokol Postoupky

Ředitel turnaje: Ing. Michal Kostka (info@michalkostka.eu, tel.: +420 731 243 189)

Rozhodčí: Ing. Michal Kostka (R2), Marián Tomeček (R2)

Přihlášky: do 6. 12. 2022 na e-mail info@michalkostka.eu
o účasti později přihlášených rozhodne ředitel turnaje
součástí  přihlášky je  soupiska;  ve zdůvodněných případech povoluje  ředitel  turnaje
zaslání soupisky později či změny na již zaslané soupisce

Soupiska: obsahuje název školy, přijmení a jména hráčů, třídy, jméno vedoucího družstva
na soupisce může být maximálně 6 hráčů (4 v základní sestavě + 2 náhradníci), pořadí
hráčů na soupisce je závazné pro zápasy a nemůže být v průběhu turnaje měněno
všichni  hráči  musí  být  žáky jedné  školy,  hostování  není  povoleno  (výjimky může
povolit ředitel turnaje s tím, že družstvo pak nemůže postoupit do krajského kola)
v jedné kategorii smí mít škola maximálně dvě družstva (výjimky může povolit ředitel
turnaje)
má-li  škola  více  družstev,  byť  v  jiných kategoriích,  smí  hráč  hrát  pouze  za  jedno
družstvo

Kategorie: A: 1. - 5. třída ZŠ
B: 6. - 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií
C: střední školy
Hráči z nižších ročníků mohou startovat v kategorii pro vyšší ročníky, opačně to není
možné.

Tempo hry: 2x15 minut

Hrací systém: každý s každým; v případě vysokého počtu účastníků švýcarský systém na 7 kol

Hodnocení: 1. počet bodů z jednotlivých partií (olympijský systém: 1 bod výhra, 0,5 bodu remíza,
0 bodů prohra)

2. počet výher v jednotlivých partiích
3. výsledek vzájemného zápasu
4. vyšší počet bodů na 1. šachovnici, případně 2., 3. šachovnici
5. los

Ocenění: diplomy, medaile a věcné ceny pro nejlepší týmy

Postupy: první dvě družstva v každé kategorii postupují do krajského přeboru

Zdravotní
doporučení:

prosíme o dodržení aktuálních protipandemických nařízení

Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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