
Okresní přebor škol Svitavy v šachu

Právo účasti :  1. – 5. třída ZŠ
     6. – 9. třída ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

Pořadatel: Šachový  klub  Svitavy  z.s.,  SVČ  Svitavy,  ve  spolupráci  s Pardubickým
krajem

Datum konání: úterý 6. prosince 2022
Časový program: 08:15 – 08:45 hodin prezentace

09:00 – 15:30 hodin 1. – 7. kolo
15:30  vyhlášení výsledků

Ředitel turnaje: Adolf Krušina, tel. 724303293, email.: adolfkrusina@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Adolf Krušina
Místo konání: Multikulturní centrum Fabrika Svitavy, Wolkerova alej, Svitavy, 10. minut
                           chůze z autobusového i vlakového nádraží     
Právo účasti: Čtyřčlenná  družstva  škol  s  nejvýše  dvěma  náhradníky.  Všichni  hráči

družstva musí být žáky jedné školy.  Družstvo startující v turnaji 6.-9. tříd
může být doplněno i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k
jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo
jedné věkové kategorie. 

Přihláška: Emailem na adresu  adolfkrusina@seznam.cz nejpozději do 18:00 hodin
dne  2.12.2022.  Přihláška  musí  obsahovat  název  školy,  jména  hráčů
s uvedením, zda jsou hráči registrováni v Šachovém svazu a kategorii, ve
které budou hrát. Počet družstev za školu není omezen.

Soupiska: Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o
více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním
a současně aby nebylo  o více než 300 bodů vyšší  než kterýkoliv  hráč
nasazený  na  soupisce  nad  ním.  U  hráčů  bez  ELO  platí  nasazovací
koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000).

Hrací systém: Hraje  se  podle  „Pravidel  šachu FIDE“  platných od 1.1.2018.  Švýcarský
systém na 7 kol. Soutěžního řádu ŠSČR a obecných propozic Přeboru škol
v  šachu.  Losovací  systém  Swiss-manager.  Partie  bude  prohlášena  za
prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii. 

Hrací tempo: 2 x 20 min na partii + 5s/tah bez zápisu. Čekací doba 20 min. Turnaj bude 
započítán a LOK ČR v rapid šachu.

Kritéria pořadí:      1. Počet olympijských bodů (součet bodů na všech šachovnicích)
2. Buchholz
3. Sonnenborn-Berger
4. Lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, případně na 2. atd

Startovné: 250 Kč za jedno družstvo, vybírá se při prezentaci
Hrací materiál: Zajistí pořadatel
Ceny: Získají všichni účastníci
Ostatní: Družstva startují na vlastní náklady vysílající školy.
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