Strelecká 1, 917 01 TRNAVA
033/3236695 - riaditeľ
033/3236699 - fax
033/3236696 - zástupkyňa riaditeľa
033/3236697 - pedagogické oddelenie
033/3236694 - hospodárske oddelenie
e-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com
web: http://cvc.trnava.sk

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK
žiakov ZŠ a študentov SŠ
školský rok 2016/2017

Usporiadateľ :

Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Termín :

ZÁKLADNÉ ŠKOLY a STREDNÉ ŠKOLY
Prezentácia : 745 až 800 h.

2. kolo

1. 3. 2016
3. 3. 2016
3. 4. 2016
5. 4. 2016

3. kolo

- ZŠ
- SŠ
- ZŠ
- SŠ

Miesto :

Kalokagatia – centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava

Hlavný rozhodca :

Mgr. Vladimír HAGARA

Účastníci :

Žiaci a žiačky ZŠ narodení 1. 1. 2001 a mladší
Žiaci a žiačky SŠ narodení 1. 1. 1997 a mladší
Súťažiť môžu najviac 4 súťažiaci za jednu školu ! (CH + D spolu)

Systém súťaže :

Švajčiarsky – na 7 kôl, riadený programom SWISS MANAGER. Pre určenie poradia je
rozhodujúci celkový počet bodov. V prípade rovnosti bodov rozhodujú o poradí tieto
pomocné kritériá :
a) progres
b) Buchholz
c) väčší počet výhier

Prihlášky :

Musia obsahovať meno a priezvisko, úplný dátum narodenia a potvrdenie riaditeľstvom
školy.
Prihlášku – súpisku treba priniesť na prezentáciu pred súťažou!

Predpis :

Šachový rebríček pozostáva z troch kôl (v každom kole sa započítavajú nahrané body).
Vyhodnotené budú družstvá a jednotlivci.

Úhrada :

Všetci účastníci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie.

Poznámka :

Každý účastník si prinesie preukaz poistenca.

Ceny :

Po skončení všetkých kôl z kategórie ZŠ a SŠ prví traja získavajú diplomy a medaile. Víťazné
družstvá v každej kategórii získavajú diplomy a putovný pohár.

Štartovné :

1 € na žiaka v každom kole!

Poznámka :

U žiakov ZŠ po prezentácii nie je potrebný prítomný pedagogický dozor, ten bude
zabezpečený pracovníkmi Kalokagatia – CVČ.

Kontakt :

Mgr. Lenka KLUČKOVÁ,  3236/697.

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

