Centrum voľného času, Sovietskych hrdinov 354/38, 08901 Svidník
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
ŠK Stropkov+Svidník, Kutuzovova 8, 089 01 Svidník
PROPOZÍCIE
O putovný pohár primátorky mesta Svidník 2019 v šachu jednotlivcov
Organizátor

: Mesto Svidník, CVČ Svidník, SZŠ mil. Samaritána Svidník, ŠK Stropkov+Svidník

Miesto

: SZŠ mil. Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník

Termín

: 17. decembra 2019 (utorok) o 8.00 hodine

Prihlášky

: do 13. decembra 2019 na e-mail: szssvidnik@gmail.com. Do prihlášky uveďte
meno a priezvisko, dátum narodenia, školu (klub) a rating. Neprihlásení hráči
nemusia byť prijatí do turnaja! Max. kapacita je 60 prihlásených.

Rozhodca

: RNDr. Jozef Polačok

Prezentácia

: od 8.00 do 8.15 hodiny v hracej miestnosti

Účastníci

: žiaci a žiačky základných škôl

Hodnotenie

: traja najlepší v turnaji budú ocenení diplomom
V turnaji budú vyhodnotené a ocenené aj kategórie v rámci GPX mládeže

Systém

D8 – dievčatá nar. 1. 1. 2012 a ml.

CH8 – chlapci nar. 1. 1. 2012 a ml.

D11 – dievčatá nar. 1. 1. 2009 a ml.

CH11 – chlapci nar. 1. 1. 2009 a ml.

D14 – dievčatá nar. 1. 1. 2006 a ml.

CH14 – chlapci nar. 1. 1. 2006 a ml.

: Hrá sa podľa pravidiel FIDE s rešpektovaním hracieho poriadku pre GPX, švajčiarskym
systémom, losovanie počítačom, 2x15 min. + 3s/ťah, 7 kôl.
: Turnaj bude započítaný do GPX mládeže (https://gpx.jogo.sk)

Predpokladané ukončenie : 13.00 – 13.30 h
Doprava

: na náklady vysielajúcej školy alebo klubu

Poznámka

: za štartujúcich zodpovedá vysielajúca zložka
- povinnosťou pedagogického doprovodu žiakov je plniť si dozor nad žiakmi
počas celého turnaja
- v prípade nevhodného správania žiaka, organizátor má právo súťažiaceho
vylúčiť z turnaja
- účastníci nie sú poistení organizátorom
- usporiadatelia nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti
a porušenia predpisov BOZP.
Mgr. Jozef Dirga, v. r.
riaditeľ CVČ Svidník

PhDr. Ingrid Ilčisková, PhD., v. r.
riaditeľka SZŠ mil. Samaritána, Svidník

