PROPOZ ÍCIE
Majstrovstiev SR 2018 4-členných zmiešaných družstiev ZŠ a SŠ
v zrýchlenom šachu,
ktoré z poverenia Výkonného výboru SŠZ usporiadajú v dňoch 27. - 28. 3. 2018
TŠC-MŠK Martin a mesto Martin.
Miesto konania :

Martin, Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24

Termín konania :

27. marca 2018 M SR družstiev stredných škôl
28. marca 2018 M SR družstiev základných škôl

Garant SŠZ :

Ing. Stanislav Vlček,

Záštita turnaja :

Mgr. art. Andrej Hrnčiar- podpredseda NR SR, primátor mesta Martin

Pozvaní hostia :

Ing. Oľga Nachtmannová, PhD. – štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR,
Ing. Erika Jurinová – predsedníčka VÚC Žilina,
JUDr. Marián Gešper – predseda Matice Slovenskej

Riaditeľ turnaja :

Ing. Jozef Hlaváčik, tel.: 0910 125 621, e-mail: fezojek@gmail.com

Hlavný rozhodca :

Peter Paleček – M SR SŠ
Mgr. Karol Pekár – M SR ZŠ

Rozhodcovia :

Mgr. Radovan Dibala – 2. tr. FIDE, Peter Onderčo – 2. tr. FIDE,
Ing. Igor Zumrík – 2. tr. FIDE, Mgr. Ján Brndiar

Právo účasti :

Žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OG narodení v roku 2002 a mladší, ktorí
navštevujú najviac 4. ročník OGY (kvarta).
Študenti a študentky SŠ a 2. stupňa OG narodení v roku 1998 a mladší.
Všetci členovia družstva musia byť žiakmi jednej školy, čo potvrdí riaditeľ
školy svojím vyhlásením v prihláške resp. na súpiske. V družstve musí byť
aspoň jedno dievča tej istej školy. V prípade, že družstvo nastúpi bez dievčaťa
prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Škola môže vyslať do turnaja max. 2
družstvá.

Systém turnaja :

Hrá sa švajčiarskym systémom na 7 kôl tempom 2 x 10 min. + 5 s / ťah podľa
pravidiel FIDE pre rapid šach, bez zapisovania ťahov.

Prihlášky :

Doručiť do 16. marca 2018 do 24:00 hod. na elektronickú adresu:
fezojek@gmail.com, na tlačivách, ktoré sú prílohou propozícii.

Štartovný vklad :

10 € za každé družstvo uhradí vedúci družstva pri prezentácii.
12 € za družstvo ktoré doručí prihlášku po prihlasovacom termíne.

Hodnotiace kritéria družstiev:
1. Počet partiových bodov zo všetkých stretnutí
2. Počet zápasových bodov (2, 1, 0)
3. Výsledok vzájomného zápasu, resp. tabuľka vzájomných zápasov podľa
zápasových bodov (2,1,0)
4. Buchholz počítaný zo zápasových bodov (2,1,0).
5. Vyšší bodový zisk hráča na 1. šachovnici resp. 2., 3. šachovnici
Hodnotiace kritéria jednotlivcov:
1. Počet partiových bodov, 2. Buchholz, 3. Počet výhier, 4. Výsledok
vzájomnej partie, 5. Cut – Buchholz -1, 6. Cut – Buchholz -2
Cenový fond :

Družstvá:
1. - 3. miesto - poháre a diplomy pre družstvá škôl, medaile, diplomy a vecné
ceny pre každého člena družstva.
Bonus pre víťazné družstvo v súťaži ZŠ: právo účasti na medzinárodnom
turnaji v Belaja ladja v Soči (Rusko, jún 2018) s úhradou pobytových nákladov
pre 4 hráčov + 1 vedúceho družstva.
Jednotlivci na šachovniciach:
Víťazi na jednotlivých šachovniciach získajú diplomy a vecné ceny.

Plánovaný program : 8.00 – 9.45 - prezentácia
10.30 – 15.30 - 1. - 7. kolo

9.45 – 10.15 - otvorenie
15.45 - vyhodnotenie

Ubytovanie :

Penzión Čierna pani: dvojposteľové izby v cene 24 €/noc/2 osoby. Ubytovanie
v lacnejších ubytovacích zariadeniach zabezpečíme na požiadanie.

Stravovanie :

Priamo v stravovacom zariadení Penziónu Čierna pani v cene za menu 3,54 € s
možnosťou výberu z minimálne dvoch jedál. Požiadavky na stravovanie a
ubytovanie uveďte priamo v prihláške do turnaja.

Pitný režim :

Pre hráčov bude k dispozícii čaj a voda, pre sprievodné osoby káva.

On-line prenosy :

Adresa na sledovanie on-line prenosov na 20 šachovniciach bude včas
zverejnená na stránke SŠZ.

Záverečné ustanovenia : Usporiadatelia nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z
nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ. Pedagogický dozor zabezpečuje
vedúci družstva sprevádzajúci žiakov príslušnej školy. Z podujatia bude
zverejnená výsledková listina a fotodokumentácia na portáli
http://www.skolskysport.sk/.
Očakávame účasť min 30 družstiev SŠ a 50 družstiev ZŠ a všetky družstva budú vítané.
Podujatie podporili :

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Majstrovstvá Slovenska
4-členných zmiešaných družstiev
žiakov(čok) ZŠ a študentov(iek) SŠ v šachu
SÚPISKA DRUŽSTVA

Názov školy : ..........................................................................................................................................
Pedagogický dozor (vedúci družstva): .....................................................................................
Kontaktné údaje e-mail / mobil: ..................................................................................................
Š.
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Meno a priezvisko

Dátum
narodenia

Strava (3,54 €) Ubytovanie
A/N
(24 € / noc / 2 osoby)
A/N

1.
2.
3.
4.
5.
(náhradník / čka)

Súhlasím s vyslaním horeuvedeného družstva na súťaž.
Dátum:

Podpis, pečiatka (riaditeľ):

Žiadame o vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: fezojek@gmail.com
Ing. Jozef Hlaváčik, tel.: 0910 125 621 do 16. 3. 2018 (piatok).
Poznámka: Registrácia žiakov do súťaže je možná aj cez portál www.skolskysport.sk

