PŘEBOR ČR
STAVEBNÍCH ŠKOL
V ŠACHU
RYBITVÍ 21.-22.11.2017

Pořadatel: z pověření Odborového svazu Stavba ČR je pořadatelem SPŠ stavební Pardubice
ve spolupráci s TJ Pardubice – Rybitví /IČO 48156302/
Datum a místo: 21.-22.11.2017, zasedačka SPŠ stavební
Ředitelství přeboru: ředitel přeboru: Roman Kopáček
hlavní rozhodčí: Mgr.Josef Sýkora
hlavní pořadatel: Mgr.Drahoslav Česák, 602487644, waglakca@seznam.cz
Podmínky účasti: a/ přihláška poštou nebo e-mailem do 15.11.2017, /do přihlášky upřesnit
požadavky na stravu/ na adresu:
Roman Kopáček
SPŠ stavební Pardubice
Sokolovská 148
533 54 Rybitví
kopacek@spsstavebni.cz
702286664, 466680032
b/ při prezentaci vedoucí družstva předloží objednávku na stravu,
případně
na ubytování, soupisku družstva a občanské průkazy žáků
c/ soupiska družstva obsahuje: jména a příjmení žáků, data narození,
potvrzení ředitele vysílajícího zařízení /razítko a podpis/.
Startují: čtyřčlenná družstva + 1 náhradník.Mohou startovat chlapci i dívky ročník 98 a mladší
Startovné: za družstvo činí 500,- Kč.
Strava: zajištěno v místě konání, stravování začíná obědem a končí balíčkem na cestu.
Cena snídaně: 56,- Kč
obědu: 79,- Kč
večeře: 68,- Kč
balíčku: 65,- Kč
Ubytování: zajišťuje si každé družstvo individuálně nebo na žádost zajistí pořadatel
ubytování v hotelu Sirius, Pardubice – nádraží ČD

Doprava: nejlépe od vlakového nádraží trolejbusem č.3 /jezdí každých cca 30 minut,
vystoupit na stanici UMA, dále cca 12 minut pěšky přes obec Rybitví.
Dále od vlakového nádraží jezdí autobus MHD č.18 přímo ke stavební škole,
dopoledne odjíždí V 09,59 hod a v 11,22 hod.
Časový pořad: 21.11.2017 příjezdy účastníků
11,45 hod. – oběd
12,30 hod. – porada vedoucích, losování
13,00 hod. – zahájení přeboru
18,00 hod. – večeře, ubytování
22.11.2017 7,30 – 8,15 hod. - snídaně v SPŠ stavební Pardubice
8,30 hod. - pokračování přeboru
11,00 hod. – ukončení přeboru, vyhlášení výsledků
11,15 hod. – oběd, odjezdy účastníků
Ceny: družstva na 1,2,3 místě obdrží poháry, každé družstvo obdrží diplom. Čtyři nejlepší
hráči na jednotlivých šachovnicích získají diplom a věcnou cenu.
Protest: možno podat písemně do 15-ti minut po skončení utkání s vkladem 200,-Kč
hlavnímu pořadateli. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch
pořadatele.
Systém přeboru: bude upřesněn na poradě vedoucích dle počtu přihlášených družstev
Upozornění: vedoucí družstva odpovídá za chování svých žáků po celou dobu přeboru
v plném rozsahu.

PROPOZICE BYLY SCHVÁLENY SPORTOVNÍ KOMISÍ OS STAVBA ČR DNE 19.9.2017.

