
Krajské kolo školních týmů v šachu
(všech kategorií)

Karlovarský kraj 2018/2019

Místo konání: restaurace Meteor
                           Masarykova 503, Nové Sedlo

Pořadatel: ŠK Nové Sedlo 1947 díky finanční podpoře města Nové Sedlo a krajského 
šachového svazu Karlovy Vary.

Datum konání: středa 27. března 2019

Ředitel: Mgr. Stanislav Srba, mobil 723 146 248, Stanislav.Srba@seznam.cz

Hlavní rozhodčí: Miloš Hüttner nebo Martin Hajšman

Kategorie: 1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ
                     2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
                     3. studenti a žáci středních škol

Systém hry: čtyřčlenná družstva – podle počtu týmu se odehraje 7 kol nebo každý s každým 
(v případě, že se zúčastní osm a méně týmů), hodnocení družstev olympijským způsobem. 
Prohrává až třetí nepřípustný tah. Výsledky budou zaslány k zápočtu na ELO.

Tempo hry: 2x15 minut na partii, bez zápisu, podle pravidel FIDE pro rapid, pořadatel si
vyhrazuje možnost úpravy tempa podle počtu skutečně přihlášených škol.

Časový plán: prezence 9:00 - 9:45 hodin, zahájení v 10:00 hodin, vyhlášení výsledků 14:00 -
14:30 hodin

Ceny: poháry pro vítěze, ceny budou pro všechny

Doprava: družstva startují na vlastní náklady
Právo účasti a složení družstva:
a) zaslat přihlášku do turnaje emailem na adresu ředitele turnaje nejpozději 
do 20. března 2019 (Stanislav.Srba@seznam.cz)
b) družstvo tvoří 4 hráči s maximálně 2 náhradníky z jedné školy, žák nižší věkové
kategorie může hrát za družstvo ve starší kategorii, obráceně nikoliv,
náhradník je nasazován odspoda tj. na poslední 4. šachovnici, a pokud jsou
nasazeni dva náhradníci tak na 3. a 4. šachovnici,
c) hráč je na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR, nebylo o více než 300 bodů
nižší než rating hráčů nasazených pod ním.
d) Každý hráč může nastoupit pouze za jednu věkovou kategorii.
e) Do republikového kola postupují první dvě družstva.
Ostatní: Každé družstvo sebou přinese 2 šachové soupravy s hodinami. Nemajetnost
nutno uvést na přihlášce.


