DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968
tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz
příspěvková organizace

REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE
ŽÁKOVSKÝCH DRUŽSTEV V ŠACHU
propozice č. 1 / 2015-16
Pořadatel: DDM Nymburk
Termín:
středa 4. 11. 2015 v 8.00 hodin
Určeno pro okresy: Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav
Místo:
Obecní dům, B. Smetany 55, Nymburk, 1. patro
DOZOR: dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola. Přezůvky a svačinu s sebou.

Techn . provedení: T. Zima, ved. šachového kroužku při DDM Nymburk
Zahájení: 8.00 hodin
Systém soutěže: turnaj čtyřčlenných družstev ve 3 věkových kategoriích
I.kat: žáci 1.-5.tříd ZŠ
II.kat.: žáci 6.-9.tříd ZŠ
III.kat.: studenti středních škol
Právo účasti: startují čtyřčlenná družstva jedné školy. Školní kolo proběhne do
23. 10. 2015 za předpokladu, že se zúčastní nejméně pět žáků školy. Z výsledků
školního kola se stanoví čtyřčlenné družstvo. Žáci 1.-5. třídy hrají v kategorii I. ,
žáci 6.-9. třídy v kategorii II. a studenti středních škol v kategorii III. Žáci nižší
kategorie mohou hrát vyšší kategorii, obráceně nelze. Všichni hráči musí být žáky
jedné školy, což potvrdí ředitel školy podpisem a razítkem v přihlášce. Jedna ZŠ může
obeslat soutěž dvěma družstvy, ale každé v jiné věkové kategorii. Je povolen start
jednoho náhradníka pro družstvo, střídající na 4. šachovnici.
Tech. ustanovení: do počtu 8 družstev se turnaj hraje „každý s každým“,
při větším počtu účastníků „švýcarským systémem“. Počet kol a tempo určí rozhodčí
před soutěží. Partie není nutné zapisovat.
Podmínky účasti: účast je nutno potvrdit písemně na adresu:
DDM Nymburk, ul. 2. května 968, 288 01 Nymburk nebo
e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz do 23. 10. 2015.
Každé družstvo přiveze s sebou 2 šachové soupravy a 2 hodiny. Všichni účastníci
(i dospělí) budou mít přezůvky.
Hodnocení: první tři družstva obdrží diplom a věcnou cenu.
První dvě družstva v každé kategorii postupují do krajského kola.
Výsledkovou listinu obdrží školy do týdne.
Předpokládané ukončení turnaje mezi 13 - 14 hodinou. Jízdné se neproplácí.

V Nymburce 8. 10. 2015

Dana Kuchařová
ředitelka DDM Nymburk

PŘIHLÁŠKA DO OKRESNÍHO KOLA
PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU
NYMBURK 4. 11. 2015
Škola:____________________________________________
Adresa:___________________________________________
Počet družstev:_____________________________________
Kategorie:_________________________________________
Jméno učitele, organizátora soutěže na škole:_____________
Adresa:___________________________________________

________________________
razítko a podpis ředitele školy

Přihlášku odeslat do 23. 10. 2015 na adresu DDM Nymburk!!!
=================================================

SOUPISKA DRUŽSTVA OKRESNÍHO KOLA
PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU 4. 11. 2015
1…………………………………r.č…………………..
2…………………………………r.č…………………..
3…………………………………r.č.…………………..
4…………………………………r.č…………………..
5…………………………………r.č…………………..
V ________________________

dne __________

________________________
razítko a podpis ředitele školy

Vyplněnou soupisku přineste s sebou v den konání soutěže!!!

