
4. ze základní části

3/ Nádstavbová část družstev (bude se konat ve stanovený den v klubovně ŠK Jeseník od 9.hod.):

Semifinále - sobota 16.1.2016

SK Řetězárna Česká Ves C

SK Řetězárna Česká Ves C

2/ Základní část družstev:

-

ŠK Jeseník C

1.kolo - do 1.11.2015

ŠO Skorošice -

ŠO Skorošice

ŠK Jeseník C

-ŠO Skorošice

SK Řetězárna Česká Ves C

SK Řetězárna Česká Ves B

SK Řetězárna Česká Ves B

-

2.kolo - do 22.11.2015

3.kolo - do 13.12.2015

SK Řetězárna Česká Ves C - ŠO Skorošice

ŠK Jeseník C - SK Řetězárna Česká Ves B

V Jeseníku 16.10.2015

Přihlášená družstva 2015/2016

ŠK Jeseník B

1/ Družstva přihlášená do Okresního přeboru družstev OŠS Jeseník 2015/2016:

SK Řetězárna Česká Ves B

Okresní šachový svaz Jeseník

Zpravodaj č.1 ročník 2015/2016

1.semifinále

2. ze základní části -

-1. ze základní části

finále

3. ze základní části

Finále, zápas o 3.místo  - sobota 13.2.2016

vítěz 1.semifinále - vítěz 2.semifinále

2.semifinále

zápas o 3.místo 1. poražený ze semifinále - 2. poražený ze semifinále
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- hraje se v tempu 2 hodiny na 40 tahů + 1 hodina do konce partie      

- družstva se utkají každé s každým jednokolově na pěti šachovnicích s nasazením hráčů dle soupisek družstev

- domácí družstvo má na lichých šachovnicích bílé kameny, na sudých černé

- SK Řetězárna Česká Ves C

- za vyhrané utkání se počítají družstvu tři body, za nerozhodné jeden bod a za prohrané nula bodů

b) součet skóre ze všech zápasů

- předehrávku lze odehrát po vzájemné dohodě kapitánů obou družstev kterýkoliv den před stanoveným      

- o pořadí družstev v soutěži rozhoduje postupně:

a) poče zápasových bodů

- ŠO Skorošice

4/ Bylo stanoveno startovné 350,-Kč za družstvo. Startovné bude zaplaceno k rukám předsedy do 31.12.2015.

5/ Soutěžní řád Okresního přeboru OŠS Jeseník družstev 2015/2016:

- pokud se kapitáni nedohodnou jinak, začínají zápasy základní části v 9.hod. a hracími dny jsou pátek, 

sobota nebo neděle dle dohody kapitánů.             

- není povinností hráčů provádět zápis, ale doporučuje se ho provádět

- na základní část soutěže navazuje nádstavbová část (semifinále, finále a zápas o třetí místo)

8/  Soupisky družstev pro Okresní přebor družstev 2014/2015 :                                                                 

c) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání

d) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná

e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému a případně dalšímu družstvu v pořadí

f) los

6/ Okresní přebor jednotlivců v bleskovém šachu 2 x 5 min. proběhne v sobotu 14.11.2015 v klubovně                                                        

ŠK Jeseník od 9:30. Startovné bylo stanoveno na 50,-Kč. Hrát se bude systémem každý s každým. 

7/  Okresní přebor jednotlivců v rapid šachu 2 x 20 min. proběhne v sobotu 19.3.2016 v klubovně                                                                         

ŠK Jeseník od 9:30. Startovné bylo stanoveno na 50,-Kč. Bude se hrát 7.kol švýcarským systémem.

- ŠK Jeseník B

- SK Řetězárna Česká Ves B
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