Vyhlasuje v spolupráci so
Šachovým zväzom Nitrianskeho kraja,
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
a realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Majstrovstvá okresu Topoľčany
v zrýchlenom šachu
žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY 2019/20

Motto:

„Kto hrá šach, nikdy nepozná, čo je to nuda.“ – W. Steinitz (1. majster sveta v šachu)

Termín:

29. október 2019 (utorok)

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz
Organizátor: Topoľčiansky šachový klub

Miesto:

ZŠ Škultétyho, Topoľčany

Čas:

Prezentácia
Otvorenie podujatia
Začiatok a priebeh súťaže
Vyhodnotenie súťaže

Org. výbor:

Mgr. Ing. Alexander Riabov – Riaditeľ turnaja a hl. rozhodca riabov@chess.sk
Ing. Martin Bujna – rozhodca 3. triedy

08:00 – 08:30
08:30 – 08:35
08:40 – 12:50
13:00 – 13:10

Právo účasti: Žiaci a žiačky základných škôl a 1. stupňa OGY z okresu Topoľčany –
s dátumom narodenia 1.1.2004 a mladší.
Študenti a študentky stredných škôl a 2. stupňa OGY z okresu Topoľčany –
s dátumom narodenia 1.1.2000 – 31.12.2005.

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 7 kôl hracím tempom 2x 15 min na partiu podľa pravidiel
FIDE pre Rapid tempo hry, bez zapisovania ťahov. Usporiadateľ si vyhradzuje
právo zmeny tempa hry. Samostatný turnaj chlapcov a samostatný turnaj
dievčat v kategórii SŠ samostatne. V prípade, že bude v jednom zo
samostatných turnajov nižší počet hráčov ako 8, bude sa hrať v jednej kategórii
zmiešaný turnaj so samostatným vyhodnotením dievčat a chlapcov.

Prihláška:

Vyplnená súpiska účastníkov – členov výpravy (meno, dátum narodenia, škola,
meno pedagogického dozoru) zaslaná v elektronickej forme (potvrdená
riaditeľom školy a naskenovaná alebo zaslaná z oficiálnej emailovej adresy
školy) na riabov@chess.sk. Aktualizovaný zoznam prihlásených bude zverejnený
na stránkach chess-results. Uzávierka prihlášok je do piatku 25. 10. 2019.
Informácie k prihláške aj cez 0911 478 959.

Hodnotenie: Súčet získaných bodov z partií. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje 1.
Buchholz, 2. Postupové body, 3. Počet výhier, 4. Výsledok zo vzájomných partií
alebo 5. doplnková partia v bleskovom tempe hry, ktorej podmienky určí
organizačný výbor.
Ceny:

Pre prvé tri miesta v každej kategórii – medaily, diplomy, vecné ceny. Prví traja
v každej kategórii získavajú právo postupu na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja
ZŠ a SŠ, ktoré sa budú konať v druhej polovici novembra v Nitre.

Štartovné:

2 € (škola môže žiakom a študentom uhradiť štartovný poplatok)

Poznámky:

Cestovné hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Študenti SŠ
s preukazom Železničnej spoločnosti Slovensko môžu využiť cestovné v spojoch
ZSSK zadarmo. Vyhlasovateľ ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné
straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a/alebo porušovania predpisov BOZP.
Pedagogický dozor zabezpečuje vedúci družstva sprevádzajúci žiakov alebo
študentov príslušnej školy.
Z podujatia bude zverejnená výsledková listina a fotodokumentácia na portáli
www.chess.sk a www.skolskysport.sk.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Majstrovstvá okresu Topoľčany v zrýchlenom šachu študentov
a študentiek stredných škôl 2019/2020
(29. októbra 2019)
ZŠ Tríbečská, Topoľčany

SÚPISKA VÝPRAVY-šach
Zaslať najneskôr do stredy 25. 10. 2019
Názov školy : ..........................................................................................................
Kontaktné údaje: e-mail:
mobil, tel.:
Por. Meno a priezvisko
číslo

Dátum
Rating FIDE/LOK:
narodenia:
Študenti 1. 1. 2000 a mladší

Poznámka:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Študentky 1. 1. 2000 a mladšie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meno a priezvisko:

Kontakty (email, mobil)

Vedúci/a družstva
študentov
Vedúci/a družstva
študentiek
Súhlasím s vyslaním družstva na hore uvedenú súťaž.
Dátum:

Pečiatka, podpis (riaditeľ):

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: riabov@chess.sk najneskôr do piatku 25. 10. 2019
Tel. kontakt: 0911 478 959

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Majstrovstvá okresu Topoľčany v zrýchlenom šachu študentov
a študentiek stredných škôl 2019/2020
(29. októbra 2019)
ZŠ Tríbečská, Topoľčany

SÚPISKA VÝPRAVY-šach
Zaslať najneskôr do piatku 25. 10. 2019
Názov školy : ..........................................................................................................
Kontaktné údaje: e-mail:
mobil, tel.:
Por. Meno a priezvisko
číslo

Dátum
Rating FIDE/LOK:
narodenia:
Žiaci 1.1.2004 a mladší

Poznámka:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Žiačky 1.1.2004 a mladšie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meno a priezvisko:

Kontakty (email, mobil)

Vedúci/a družstva
študentov
Vedúci/a družstva
študentiek
Súhlasím s vyslaním výpravy na hore uvedenú súťaž.
Dátum:

Pečiatka, podpis (riaditeľ):

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: riabov@chess.sk najneskôr do piatku 25. 10. 2018
Tel. kontakt: 0911 478 959

