
 
 

ve spolupráci 

s Mohelnickým kulturním a sportovním centrem, s. r. o. 

a  

DDM Magnet, Mohelnice pořádá XXXIII. ročník 

         

  
Otevřený přebor Olomouckého kraje v rapid šachu 

v kategoriích muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky 

sobota 2. listopadu 2019, Mohelnické kulturní a sportovní centrum 

Časový plán:   8.00 -   8.50  prezentace 

               9.00  zahájení 

   9.10 - 12.10  1. - 4. kolo 

 12.10 - 13.00  přestávka 

 13.00 - 17.00  5. - 9. kolo  

 17.20  vyhlášení výsledků 

Hrací systém:  švýcarský na 9 kol a 2 x 15 min. + 5s/tah, s čekací dobou 15 minut na partii. O 

pořadí rozhoduje: 1. počet bodů, 2. vzájemná partie, 3. Buchholz upravený, 
4. Buchholz, 5. Sonnenborn-Berger. 

Výsledky budou započteny na LOK ČR v rapid šachu. 

Právo účasti: hráči přihlášení v termínu a dále do naplnění kapacity sálu, tj. 100. U hráčů bez 

předchozího přihlášení v termínu je jejich zařazení do turnaje podmíněno 

přivezením šachové soupravy včetně digitálních funkčních hodin. 

        Hráči, kteří se včas nezaregistrují v termínu prezentace, mohou být zařazeni až od druhého kola! 

Vklad do turnaje: platí se u prezentace: 100 Kč. Mládež (r. 2004 a ml.), senioři (r. 1959 a st.), ženy, 
předem přihlášení 50 Kč. Přihlášky při prezentaci + 30 Kč. 

Občerstvení:   zajištěno během turnaje, oběd jednotný 65 Kč 

(řízek, chléb a okurek), nutno uvést v přihlášce!  

Šachový materiál: zajišťuje pořadatel. 

Ceny:        věcné plus finanční prémie za umístění v celkovém pořadí:  

 1. místo – 800 Kč, 2. místo – 500 Kč, 3. místo – 300 Kč 
Samostatný cenový fond pro nejlépe umístěné hráče v kategoriích, registrované v ŠSOK.  

Nejlepší 3členné družstvo z jednoho oddílu. Samostatně bude vyhodnocena žákovská kategorie 

s udělením diplomů a věcných cen včetně nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka. 

Přihlášky:  do 31. října 2019: Karel Volek,  728 160 778,  volek.karel@atlas.cz 

Použijte přihlašovací formulář na: www.otisek.com/mohelnice  (od 22. října 2019). 

         Uzavření on-line registrace 31. 10. 2019 ve 20.00 hodin. 

Informace: pořadatel si vyhrazuje právo provést změnu propozic. 
 

Turnaj se koná za finanční podpory města Mohelnice a Olomouckého kraje. 
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