Okresní šachový svaz Prostějov
Pořádá ve spolupráci s
Magistrátem statutárního města Prostějov;
Olomouckým krajem a Oddílem šachů SK Prostějov

Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu Prostějov 2016
Termín:
Místo:
Kategorie:

25. listopadu 2016
Přednáškový sál- Národní dům, Vojáčkovo nám1.; 1. poschodí
A – žáci 1. - 5. tříd ZŠ.(datum narození 2005 -2010)
B – žáci 6. – 9. tříd ZŠ (popř. příslušných ročníků víceletých gymnázií).
(datum narození 2001 – 2004)
C – studenti středních škol a učilišť.(datum narození 1997 – 2000)
Právo účasti: žáci základních a středních škol Prostějovska, školu reprezentuje čtyřčlenné družstvo, povoleni jsou max.
2 náhradníci – všichni hráči musí být žáky stejné školy. Podmínky věku a třídy musí být splněny současně. Mladší žák
může hrát za starší kategorii, může však hrát pouze v jednom družstvu.
Pedagogický dozor: Každé družstvo musí mít vedoucího staršího 18 let, který zodpovídá za žáky v průběhu celé akce.
Soupiska: Vedoucí družstva předloží při prezentaci soupisku, potvrzenou vedením školy, na které jsou hráči seřazení dle
výkonnosti. Pořadí hráčů nelze měnit. Náhradník nastoupí v pořadí uvedeném v soupisce.
Přihlášky: Nejlépe e-mailem na adresu Karel.Virgler@seznam.cz ředitele turnaje do 23. 11. 2016.
Systém hry: bude upřesněn dle počtu družstev
Tempo hry: 15 min. na partii pro každého hráče
Časový program: 8:00 - 8:30 hod. prezentace
08:40 - 13:00 hod. turnaj
13:00 – 13:30 hod. zakončení předání cen
Startovné: 200,- Kč za družstvo
Ceny: Nejlepší 3.družstva v každé kategorií obdrží diplomy, všichni účastníci drobné věcné ceny
Postupy: 1. a 2. družstvo ve všech kategoriích má právo zúčastnit se krajského finálového kola v Olomouci.
Ředitel turnaje: Ing Karel VIRGLER, e-mail: Karel.Virgler@seznam.cz
Občerstvení: Bude možné zakoupit v místě konání akce..
Veškeré akce pořádá SK Prostějov za finanční podpory Statutárního města Prostějov a Olomouckého kraje .
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