Propozície okresných majstrovstiev jednotlivcov
a 4-členných družstiev v školskom roku 2017/2018
záverečné kolo

Organizátor:

Šachový klub Stropkov+Svidník a Odbor školstva a kultúry Stropkov

Termín:

piatok 18. 05. 2018, 08:15 hod.

Prezentácia:

prezentácia: 08:00 – 08:15 hod.

Rozhodca:

Eduard Paňko, Mgr. Michal Grešlík

Miesto:

Budova polície, ul.Šarišská, Stropkov

Systém:

Hrá sa podľa pravidiel FIDE, švajčiarskym systémom, 2x 15 min., 7 kôl.

Štartujú:

Žiaci a žiačky základných škôl a žiaci prvého stupňa gymnázia - 1.9.2002 a mladší.
Družstvo žiakov je tvorené min. dvoma hráčmi. V družstve je povinná účasť min. jedného dievčaťa
abude vyhodnotené na základe umiestnenia najlepších jednotlivcov z jednej školy. V prípade
neúčasti dievčaťa budú započítané výsledky najlepších troch jednotlivcov. Usporiadateľ si
vyhradzuje možnosť pozvania družstiev zo škôl, klubov iných miest.

Kategórie OM:

1. Žiaci nar. 1.9.2002 a mladší,
2. Žiaci nar. 1.9.2007 a mladší,
3. Žiačky nar. 1.9.2002 a mladšie,
4. Žiačky nar. 1.9.2007 a mladšie,
5. 4-členné družstvá základných škôl

Dozor:

Pedagógovia a tréneri vysielajúcej školy resp. klubu.

Doprava:

Na náklady vysielajúcej školy alebo klubu
Za zdravotný stav a poistenie zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

Prihlášky:

tel.: 0910143421, eduard.panko @ gmail.com do 16. 05. 2018
Do prihlášky uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia a školu.

Štartovné:

0.- €. Neprihlásení účastníci uhradia vklad 2€ pokiaľ kapacita umožní zaradenie do turnaja.

Ceny:

Traja najlepší v kategóriách žiačky, ml. žiaci a st. žiaci, budú odmenení diplomami.
Každý získa body do majstrovstiev okresu. Žiaci nar. 2004 a mladší aj do celoslovenskej
Grand Prix mládeže v šachu - http://gpx.jogo.sk
Po turnaji budú traja najlepší z okresu Stropkov (družstvá, žiačky, ml. žiaci, st. žiaci)
odmenení diplomami a vecnými cenami (šachová súprava pre 3 družstvá). Majstrom okresu
v školskom roku 2017/2018 sa stane najlepší jednotlivec a družstvo školy zo 4 najlepších
výsledkov série usporiadaných turnajov.
Eduard Paňko
ŠK SP+SK

Poznámka:
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušenia predpisov BOZ.
Aktuálne výsledky OM – http://www.stropkov-svidnik.chess.sk

