Šachový turnaj základných škôl
rožňavského okresu
(propozície)
1. ročník žiackeho šachového turnaja
1. Turnaj – základná charakteristika :
− priateľský, nebodovaný turnaj pre žiakov Základných škôl na Gemeri
− účastníci:
− turnaja sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl na Gemeri
− súťažiť budú štvorčlenné družstvá za danú Základnú školu
− v družstve musí byť minimálne 1 hráč z 1. stupňa ZŠ
− maximálny celkový počet družstiev na turnaji je 6
− súťažiaci budú súťažiť v kategórii družstiev za svoju Základnú školu
a v kategórii jednotlivcov
2. Organizátor : Šachový klub Gemerská Poloma
3. Rozhodca : Ondrej Bašták Ďurán, Róbert Szaszák
4. Miesto a čas :
− Sála Obecného úradu Gemerská Poloma
− 27.4.2016
5. Účastnícky poplatok: bez poplatku
6. Hrací systém :
− Obsadenie šachovníc:
− Z každej základnej školy sa turnaja zúčastnia 4 hráči, ktorí budú hrať za
danú školu na 4 šachovniciach. Ich poradie na šachovniciach bude
dané vekom – 1. šachovnicu obsadí najstarší hráč družstva a
nasledujúce šachovnice 2., 3. a 4. najstarší hráč. 4. šachovnicu obsadia
najmladší hráči z 1. stupňa ZŠ.
− Systém hry:
− Hráči na 1. šachovnici hrajú medzi sebou každý s každým
− Hráči na 2. šachovnici hrajú medzi sebou každý s každým
− Hráči na 3. šachovnici hrajú medzi sebou každý s každým
− Hráči na 4. šachovnici hrajú medzi sebou každý s každým
− Bodovanie:
− Body všetkých hráčov za danú Základnú školu sa sčítavajú do
výsledného počtu bodov družstva
− Jednotlivcom sa sčítavajú body za všetky kolá na danej šachovnici
7. Tempo hry : 2 x 20 min
8. Kritériá rozhodujúce o konečnom poradí :
− Skóre
− Vzájomná partia
− Buchholz (Súčet výsledných bodov hráčov, proti ktorým hráč hral.)

− Sonebor Berger (Ak hráč nad súperom vyhral do SB sa mu pripočíta počet
bodov, ktoré súper v turnaji celkovo získal, ak s ním remizuje, priráta sa mu
polovica, ak prehral, nezaráta sa mu nič.)
− Lós
9. Harmonogram turnaja:
− 8:00 – 8:30
Otvorenie turnaja
− 8:30 – 9:15
1. kolo
− 9:15 – 10:00
2. kolo
− 10:00 – 10:45
3. kolo
− 10:45 – 11:30
Prestávka
− 11:30 – 12:15
4. kolo
− 12:15 – 13:00
5. kolo
− 13:00 – 13:30
Vyhlásenie výsledkov
10. Ceny:
− výherný pohár pre víťaza kategórie Základná škola
− medaily pre hráčov prvých 3. družstiev
− medaily pre najlepších 4 jednotlivcoch na jednotlivých šachovniciach
− diplomy / účastnícke listy
− vecné ceny
11. Prihlášky do turnaja:
− hráči sa na turnaj prihlasujú zaslaním prihlášky s menami hráčov za danú
Základnú školu (prihláška je rozposielaná spolu s propozíciami)
− uzávierka podania prihlášok na turnaj: 15. 4. 2016!
12. Kontakt:
− rozhodcovia :
− Ondrej Bašták Ďurán, oz.sach.gp@gmail.com, +421 949 737 543
− Róbert Szaszák, rszaszak@gmail.com, +421 915 890 399
− organizátor :
Šachový klub Gemerská Poloma
Pionierov 607
049 22 Gemerská Poloma
Website: http://www.sachovyklubgp.estranky.sk
E-mail: oz.sach.gp@gmail.com
Mobil: +421 949 737 543
− informačná stránka turnaja :
http://www.sachovyklubgp.estranky.sk/clanky/turnaje

13. Ostatné informácie :
− Ide o priateľský nebodovaný turnaj, ktorého účelom je zapojenie mládeže
z okresu Rožňava do šachového diania, zatraktívnenie šachu pre mládež
a nadviazanie nových kontaktov medzi šachistami.
− Organizátor zabezpečí občerstvenie – bagety, keksíky, minerálka, čaj,
ovocie...
14. Sponzori turnaja:
− Obec Gemerská Poloma, Hevestherm Slovensko s.r.o.

