
Krajský přebor družstev mladších žáků v rapid šachu
Zastávka, 14. 4. 2018

1. Pořadatel: TJ Čechie Zastávka, z. s. - šachový oddíl Šachy Zastávka

2. Řídící orgán: Komise mládeže JmŠS

3. Ředitel turnaje: Aleš Dumek

4. Hlavní rozhodčí: Miroslav Hurta

5. Termín: sobota 14. 4. 2018

6. Místo konání: Dělnický dům Zastávka, Babická 139

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

8. Systém soutěže: Švýcarský systém na 7 kol, tempo 2x15 min. bez zápisu partie. 

9. Předpis soutěže: Hraje se podle Soutěžního řádu ŠSČR a platných Pravidel FIDE. 

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.

10. Právo účasti: Všechna řádně přihlášená družstva oddílů Jihomoravského kraje, které 

jsou registrovány v ŠSČR. 

11. Časový rozpis turnaje: 
08.45 - 09.30 prezence 

09.30 – 13.50 vlastní průběh turnaje 

14.00 – 14.15 vyhlášení výsledků a předání cen 

12. Postupy: 3 nejlepší družstva postupují na Mistrovství ČR sezóny 2017/2018 

13. Občerstvení: bude otevřen bufet; členové soutěžních družstev obdrží párek v rohlíku 

zdarma 

______________________________________________________________________________

Pokyny pro členy Lokomotivy Brno:
Sraz účastníků v sobotu 14. dubna na následujících místech:

- v Rajhradě na autobusové zastávce u městského úřadu v 8.00
- v Brně v hale hlavního vlakového nádraží v 8.30 hodin (pojedeme vlakem na hromadnou 

jízdenku)
- v Zastávce v Dělnickém domě nejpozději v 9.20 (pro ty děti, které rodiče přivezou autem)

Vyzýváme k účasti všechny děti registrované v Lokomotivě a narozené 2006 a mladší. Přímo na 
místě v 9.15 sestavíme z našich dětí družstva tak, aby si zahrál každý. Jedná se o turnaj, kde z větší 
poloviny startují začátečníci, navíc každý hráč obdrží párek v rohlíku zdarma.
Ukončení turnaje v 14.15, návrat do Brna vlakem v 15.14 hod., do Rajhradu autem v 15.35 hod.

http://www.mapy.cz/zakladni?x=16.3622043&y=49.1870887&z=15&source=firm&id=564045

