
ŠK ZŠ Hrabišín pořádá z pověření ŠSOK 
 

GRAND PRIX MLÁDEŽE ŠSOK V RAPID ŠACHU  

2019/2020 – 4. TURNAJ 

 

Termín :  sobota 29. února 2020 

 

Místo :  ZŠ Hrabišín, 788 04 Hrabišín 139 

 

Kategorie :  A – hráči nar. 2010 a mladší (H, D 10) 

    B – hráči nar. 2008 a mladší (H, D 12) 

    C – hráči nar. 2006 a mladší (H, D 14) 

    D – hráči nar. 2002 a mladší (H, D 18) 

 

Systém hry :  švýcarský na 7 kol a 2 x 20 minut na partii pro jednoho hráče  

Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší výsledek ve 

vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, Buchholz krácený o 

výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, Buchholz, 

Sonneborn-Bergerův systém, vícekrát černé. 
 

Pravidla :  hraje se podle Pravidel šachu FIDE, s použitím přílohy A pro rapid 

šach. Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch 

soupeře, partie je prohraná po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž 

hráčem v téže partii. 

                                 Výsledky budou započteny na LOK ČR v rapid šachu. 
 

Časový program :  8:30 – 9:30 prezentace 

    9:45 – 15:15 1. – 7. kolo 

   15:30 – předpokládané zakončení 
 

Startovné :  50,- Kč pro všechny hráče (registrované i neregistrované) 

 

Ceny :  nejlepší v každé kategorii obdrží poháry, medaile a diplomy,   

     věcné ceny pro všechny účastníky                               
 

Ředitel turnaje :  Zdeněk Kamler, 788 21 Kolšov 138, e-mail : z.kamler@rps.cz 

     723 899 710  
 

Hlavní rozhodčí :   Karel Volek 

 

Přihlášky :  do 27. února 2020 na e-mail ředitele turnaje. 

    V přihlášce uveďte příjmení, jméno, ročník narození a oddíl. 
 

Občerstvení: :  v průběhu turnaje bude k dispozici bufet. 
  

Poznámky :  všichni účastníci musí mít přezůvky, k dispozici tělocvična na uvolnění 

mezi jednotlivými koly, osobní auta je možné zaparkovat před školou 

(7 míst) nebo na školním dvoře (za školou). 

 

 Upozornění : za děti zodpovídá po celou dobu turnaje doprovod starší 18 let! 

 

Turnaj je součástí Grand Prix ŠSOK v rapid šachu mládeže. 

mailto:z.kamler@rps.cz

