Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice

EP Popradská 86, Košice

XVII. ročník košickej žiackej ligy v šachu
v rámci Grand Prix mládeže jednotlivcov

Termíny:

1. turnaj
2. turnaj
3. turnaj

21.10.2017
18.11.2017
02.12.2017

4. turnaj
5. turnaj
6. turnaj

Čas:

Prezencia:
Vylosovanie podľa hracieho systému:
Začiatok súťaže:
Predpokladané ukončenie súťaže:
S vyhodnotením a oceňovaním:

Miesto:

CVČ, EP Popradská ulica č. 86, Košice

Právo účasti:

narodení 1. 1. 2002 a mladší

20.01.2018
17.02.2018
07.04.2018

8:30 – 9:00 hod.
9:00 – 9:20 hod.
9:30 hod.
14:00 hod.
14:30 hod.

Prihlásenie na turnaj: elektronickou formou na adresu: jurcisin.imrich@slposta.sk, najneskôr do
piatka do 12:00 hod. Neprihlásení hráči nemusia byť prijatí do turnaja!
Štartovné:

účastnícky poplatok je potrebné uhradiť v deň súťaže pri prezencii
1,- € / súťažiaci (žiak školy/subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KE),
1,50 € / súťažiaci (žiak školy/subjektu iných zriaďovateľov)

Systém hry:

švajčiarsky open na 7 kôl, 2 x 15 minút na partiu + 2s na ťah

Hodnotenie:

traja najlepší v každom turnaji budú ocenení diplomom a vecnou cenou.
V turnaji budú vyhodnotené a ocenené aj kategórie v rámci GPX mládeže
D8 – dievčatá nar. 1. 1. 2010 a ml. CH8 – chlapci nar. 1. 1. 2010 a ml.
D11 – dievčatá nar. 1. 1. 2007 a ml. CH11 – chlapci nar. 1. 1. 2007 a ml.
D14 – dievčatá nar. 1. 1. 2004 a ml. CH14 – chlapci nar. 1. 1. 2004 a ml.

Výsledky budú zaslané na zápočet do GRAND PRIX MLÁDEŽE 2017/2018.
Po skončení posledného turnaja bude celkové vyhodnotenie XVII. ročníka v rovnakých
kategóriách, ako v turnajoch. Súbeh cien v turnaji ani v ročníku sa nepripúšťa.
Pre potreby hodnotenia v ročníku sa počíta 5 najlepších výsledkov.
Kontakt:

Mgr. Imrich Jurčišin, mobil 0948 323730, zam. 055/6 424 682,
e-mail jurcisin.imrich@slposta.sk
p. Andrea Tilková, EP Popradská 86, zam. 055/6 411 411

Rôzne:

usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícií a nezodpovedá
za stratu osobných vecí počas súťaže. Dozor nad súťažiacimi zabezpečujú
vedúci/rodičia.

Mgr. Imrich Jurčišin
hlavný rozhodca

PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ

