
                                                             
 

TJ Čechie Zastávka, z. s. - šachový oddíl Šachy Zastávka 

ve spolupráci s OŠS Brno-venkov, za podpory obce Zastávka 

pořádá 

Okresní přebor Brno-venkov mládeže v rapid šachu 
 
Pořadatel:      TJ Čechie Zastávka, z. s. - šachový oddíl Šachy Zastávka 

Termín:   24. 3. 2018 

Ředitel turnaje: Mgr. Aleš Dumek 

Hlavní rozhodčí: Mgr. Miroslav Hurta 

Místo konání:     Dělnický dům Zastávka, Babická 139 

Organizační tým:    Aleš Dumek a kol. MT: 602 355 051 

Přihlášky:     do 14. 3. 2017 na e-mail: ales.dumek@seznam.cz. Přihláška je platná až 

   po jejím e-mailovém potvrzení organizačním týmem! 

Startovné:               50 Kč na jednoho startujícího 

Právo účasti: hráči a hráčky do 16 let (ročník 2002 a mladší) registrovaní v klubech 

okresu Brno-venkov, nebo s místem bydliště na území okresu Brno-venkov 

Prezence:                 8:45 - 9:20 hodin 

Zahájení:                 9:30 hodin 

Zakončení turnaje: 14:45 – 15:00 hodin 

Hrací systém:          Švýcarský systém na 7 kol, 2x20 minut na partii 

 turnaj A: kategorie U16 + U14; turnaj B: kategorie U12 + U10 

 pořadatel si vyhrazuje právo změnit hrací systém a tempo (např. společný 

 turnaj všech kategorií na 9 kol 2x15 minut v případě malého počtu hráčů 

 apod.) 

Předpis soutěže:  hraje se podle platných Pravidel FIDE bez aplikace přílohy G4 a podle 

Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Nepřípustný tah se 

trestá přidáním dvou minut soupeři, partie bude prohlášena za prohranou 

teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii. 

Soutěž bude započítána na národní rapid LOK ČR. 

 

Hrací materiál:      šachovou soupravu a hodiny přinese vždy každý lichý hráč 

  

Hodnocení:             účastníci budou hodnoceni v kategoriích do 16 let (2002), do 14 let (2004), 

 do 12 let (2006), do 10 let (2008); nejmladší účastník. 

 

O pořadí rozhoduje: 1) počet bodů, 2) střední Buchholz, 3) plný Buchholz, 4) počet výher, 5) los 

 

Ceny: jsou připraveny pro vítěze kategorií, drobné ceny pro všechny zúčastněné 

 

Různé: v rámci OP se hraje přebor mládeže oddílu Šachy Zastávka 

 

Občerstvení: bude otevřen bufet; v docházkové vzdálenosti cca 5-10 minut od hrací 

místnosti se nacházejí 3 prodejny potravin 
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