
ŠK Spartak Ústí n. L. a Dům dětí a mládeže Ústí n.L. p.o. 

                       Vás zvou na     

Okresní kolo přeboru škol v Š A C H U 2018-2019 
        

Ve pondělí 3. 12. 2018 

Dům dětí a mládeže, ul. V. Hradební (vchod z Bělehradské), Ústí n. L. 
 

  Kategorie (každá ze tří se hraje samostatně): 

ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň (včetně přísl. ročníků vícel. Gymnázií), střední školy a učiliště. 

Prezence :   7:45-8:15,  vyhodnocení výsledků 12:40-13:00. 

Družstvo školy: Přebor proběhne jako soutěž jednotlivců sečtený do 4členných školních družstev. 

Školu může reprezentovat 1 až max. 7 hráčů v každé kategorii takto:  

  startují-li 1-3 hráči za školu v kategorii – pouze pro soutěž jednotlivců. 

  startuje-li 4-5 hráčů za školu v kateg. – pro soutěž jednotlivců i družstev (nejlepší 4 se započítávají)   

  startuje-li 6-7 hráčů za školu v kategorii – musí být mezi nimi dívka a neregistrovaný hráč;  

      samozřejmě, že opět 1.-4. bodují za školu. 

Ředitel soutěže: Pavel Chrz, skoly@sachyusti.cz , tel. 602 13 99 98. 

Přihlášky  :  Do 22.11. na adresu skoly@sachyusti.cz  

 
Startovné  : 100 Kč za družstvo školy v kategorii nebo 30 Kč za žáka (při účasti jen 1-3 žáků). 

Ceny  : Z příspěvku partnerů a sponzorů akce.   

V každé kategorii (I.,II.st., střední) bude vyhodnoceno: 

 1.-3. družstvo, 1.-3. jednotlivci , 1.-3. dívka. Pohár pro vítězný tým, medaile.  

Odměněn medailí bude i nejlepší neregistrovaný šachista (nebyl/není členem 

šachového oddílu/klubu po dobu delší než 4 měsíce).  

Drobné věcné ceny, losované a tajné (pouze pro přítomné na zakončení). 

Na stránce k akci: www.skoly.sachyusti.cz naleznete tyto propozice, připomenutí výsledků 

minulých ročníků, pokyny přihlášeným a v průběhu on-line výsledky, závěrečné výsledky.  

---------- 

 

Partneři akce, sponzorský příspěvek na akci. 

Tipy na školy v přírodě, lyžařské kurzy 

 

Termit, Bezdězská 260, Doksy, tel.: 602 354 379.  

Skvělý objekt s bohatým sportovním vyžitím, jako tip na školy v přírodě. www.termit25.eu    

Opakovaně vyzkoušeno klubem na šachově-sportovních táborech,  

viz fotoreportáže: www.tabor.sachyusti.cz   

 

Penzion Lovochemie, Špindlerův Mlýn - Labská  

Objekt na sjezdovce, vhodný pro lyžařské školní kursy  

Podívejte na stránky a můžete poptat na tel.: 777 140 203. 

http://www.mujweb.cz/penzionlovochemie  
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Technicky zajišťuje: Šachový klub Spartak Ústí n.L., www.sachyusti.cz .  

 

Tempo hry : Hraje se dle pravidel FIDE, každý hráč má na partii 2 x 10 min + 5 vt na tah. 

 

 Systém  :         6 kol (všichni), po kterých bude ukončena základní část a soutěž družstev škol. 

    

    Play-off v každé kategorii pro 1.-4. hráče ze základní části tempem 5min + 3vt na tah 

(výsledek již nemá vliv na soutěž družstev škol).  1. se  4. a 2. se 3 ze zákl. části. Výše umístěný 

v základní části si vybírá, zda chce mít bílé s +30vt výhodou a povinností vyhrát či černé s postačující 

remízou k postupu, vyššímu umístění. Obdobně finále o 1. a 3.místo.  

  

Časový program : 07:30-08:15 prezence 

   08:30-08:40 zahájení  

   08:50-12:20 základní část (všichni). 

   12:30-13:00 play-off (první až čtvrtý v každé kat., ostatní „drží palce“) 

   13:10-13:30 slavnostní zakončení s vyhodnocením družstev a jednotlivců 

      

Slavnostní zakončení se uskuteční v kinosále DDM, na závěr losujeme pro přítomné věcné ceny. 

 

Občerstvení :  Stolní vody, čaj, káva zdarma. Automat na nápoje a na drobné občerstvení. 

 

Z pravidel mezinárodní šachové  federace FIDE : 

 Platí pro hráče, trenéry, doprovod, příznivce, diváky. 

 Hrací sál i budova je nekuřácká.  

 Není možno používat mobilní telefon při hře (i zazvonění) je prohrou. 

 (Pozn.: Zprávy domů o vítězstvích tedy jen o přestávkách mezi koly mimo hrací sál).  

 

Postupy : 1. a 2. tým postupuje do krajského kola konané 29.1. 2019. 

 

GDPR:  Přihláškou účastníci souhlasí se zpracováním a prezentací výsledkového a obrazového 

materiálu a s pozváním zástupců médií. S postupy ve smyslu zpracování od JUDr. 

Jiřího Navrátila, člena rozkladové komise Úřadu ochrany osobních údajů ČR: 

https://www.chess.cz/gdpr-pokyny-k-ochrane-osobnich-udaju-pro-cleny-sscr 

   

    Na Vaší účast se těší pořadatelé.   

              

PaeDr. Jan Eichler                     Pavel Chrz 
   ředitel DDM             ředitel soutěže 

Přihláška v příloze propozic (viz 3.strana) 

---------------------------------------------------------------- 

 

Na akci sponzorsky přispívají: 

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – sponzor oddílu mládeže 

http://www.zpmvcr.cz/ 

Pobočka Ústí n.L.: 
http://www.zpmvcr.cz/pobocky/pobocka-usti-nad-labem-a-hradec-kralove/pracoviste-usti-nad-labem/ 

     ------ 

Pavel Chrz – finanční poradce v oblasti hypoték, pojištění osob i majetku, spoření, 

dotací a úvěrů na opravy panelové výstavby. pavel.chrz@finvox.cz , 602 13 99 98 
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Okresní kolo přeboru škol pro rok 2018/2019 

    Přihláška 
Přihlášku pošlete prosím emailem do 22.11. na adresu : 

 skoly@sachyusti.cz (přesměrována na ředitele i zpracovatele přihlášek).  

 

Přihlašujeme družstvo naší školy do okresního kola. 

 

Název školy ….................................………………………………………………………… 

  

Emaily: školy………………………………….ved. výpravy…….…………………………. 

Přihlašujeme se do kategorie : 

  I. stupeň                      počet žáků  : ……….. 

  II. stupeň (vč. víc.gymn.)   počet žáků : ……….. 

  Střední školy a učiliště         počet žáků : ……….. 

Spojení na pověřeného vedoucího školního družstva (jméno, příjm., tit., email, příp. tel.), 

který povede výpravu 1.12..: 

……………………………………………………………………………………………. 

        ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Soupiska pro kat. (1., 2., 3.st.) …….  
Soupiska emailem do 22.11. (i nepotvrzená). 

Potvrzenou školou odevzdejte u prezence 3.12. (s případnými opravami). 

Náhlé změny/výměny (z předem neočekávaných důvodů) jsou u prezence možné. 

 

  Jméno, příjmení, třída, roč. naroz. ozn.kat. 

    Ch,D,N 

1. Libovolně : chlapec, dívka, registrovaný(á) v oddíle/neregistrovaný(á)   

      

2. Libovolně : chlapec, dívka, registrovaný(á) v oddíle/neregistrovaný(á)   

      

3. Libovolně : chlapec, dívka, registrovaný(á) v oddíle/neregistrovaný(á)   

      

4. Libovolně : chlapec, dívka, registrovaný(á) v oddíle/neregistrovaný(á)   

      

5. Libovolně : chlapec, dívka, registrovaný(á) v oddíle/neregistrovaný(á)   

      

6. pouze dívka registrovaná nebo neregistrovaná v oddíle    

      

7. pouze neregistrovaný(á) (nanavštěvuje/val(a) oddíl déle než 4 měsíce)   

      

 

V Ústí n.L. dne ………………,  Razítko, podpis školy :    

 

----------------------------------------- 

V místě konání 3.12.: Potvrzujme, že uvedení účastníci se dostavili do hracího sálu v době 

prezence 3.12. (event. vyznačí zástupce školy v soupisce změny). 

 Podpis zástupce školy pověřeného k vedení družstva, v místě 3.12. 
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