
KHŠS ve spolupráci s oddílem šachu TJ Jiskra Hořice a ZŠ Na Daliborce pořádá 

 
Okresní kolo Přeboru základních a středních škol v šachu 
 
Termín: 1.12.2010 
Místo: sokolovna v Hořicích, 1. patro, hrací místnost šachistů. 
 
Kategorie: I. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ 
                   II. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a primy-kvarty víceletých gymnázií 
                   III. studenti středních škol 
 
Právo účasti: čtyřčlenná družstva škol jičínského okresu (pouze jedno družstvo školy  
                       v kategorii a všichni hráči na soupisce musí být žáky téže školy).                        
                       Každé družstvo je povinno odevzdat nejpozději p ři prezentaci soupisku 
                       potvrzenou vedením školy a obsahující název školy, jméno zodpovědného 
                       vedoucího, jména hráčů (nejvýše šest), u každého ročník, který navštěvují  
                       a výkonnostní třídu (v případě, že jsou registrovanými šachisty  
– tito hrá či musí být na soupisce řazeni dle výkonnosti od nejsilnějšího k nejslabšímu). 
                         
Systém a tempo hry: do 6 družstev v kategorii každý s každým, pak „švýcarem“ na 5 kol , 
                                    15minut na partii a hráče, dle pravidel FIDE s úpravou pro Rapid šach, 
                                    hodnocení olympijským systémem (bod za každou vyhranou partii, 
                                    1/2 bodu za remízu). Pořadatel si vyhrazuje právo krátit čas. 
 
Přihlášky: do 26.11.2010 na john.jiri@seznam.cz nebo tel: 732174202 (stačí sms). 
                   Přihlášky po termínu nebudou akceptovány! 
 
Postupy: první 2 v kategorii (do 4 účastníků má zajištěn postup pouze vítěz). 
 
Časový rozpis: 10,00 – 10,15 prezentace, 10,20 zahájení, 13,00 vyhlášení. 
 
Hlavní rozhodčí: Mgr. Ji ří John. 
 
Příspěvek účastníků: 200,- Kč za družstvo (v případě zaslání výsledkové listiny školního 
                                     kola spolu s přihláškou pouze 100,- Kč) - bude použito na nákup 
                                     trofejí a upomínkových předmětů pro účastníky. 
 
Bezpečnost účastníků: Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či  
                                       krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu  
                  zodpovídá vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2). 
                  Na hráče po celou dobu turnaje dohlíží osoba starší 18 let zodpovídající 
                  za jejich chování. Všichni účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatele 
                  (při hrubém porušení může být družstvo vyloučeno z turnaje). 
 
Různé: Hráči i doprovody jsou povinni se přezouvat, drobné občerstvení bude zajištěno. 
                                                                         
                                                                                                                     Mgr. Jiří John 


