ŠK Duras BVK - Královo Pole, z.s.
pořádá ve spolupráci se Sokolem Řečkovice
a za finanční podpory Magistrátu města Brna

18. ročník šachového turnaje v rapid šachu pro děti a mládež

Memoriál Lubomíra Gillara
Turnaj je součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu pro sezónu 2018/2019
v kategoriích do 14 let (2005 a ml.), do 12 let (2007 a ml.) a do 10 let (2009 a ml.)
Datum
Místo konání

sobota 23. 2. 2019
sokolovna Brno - Řečkovice, Vážného 19, Brno
(cca 20 min. od hlavního nádraží tramvají č. 1 na konečnou v Řečkovicích, pak
2 minuty chůze)
!! Sokolovna má nové parketové podlahy, měkká čistá obuv nebo přezůvky jsou nutností !!

Právo účasti

hráči a hráčky narození v roce 2003 a mladší

Prezence

9:15 – 9:45 hod., 1. kolo v 10:00

Vklad

60,- Kč

Systém

2 turnaje švýcarským systémem na 7 kol se zápočtem na rapid LOK:
MŽ (nar. 2007 a mladší) a SŽ (nar. 2003 a mladší). Oba turnaje budou započteny na
rapidLOK ČR.

Hrací tempo

2 x 20 minut na partii

Pravidla

Hraje se podle Pravidel šachu FIDE s aplikací směrnice III článku 4. Nepřípustný tah se
trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve
po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii.

Hodnocení

v kategorii do 14 let (2005 a ml.), 12 let (2007 a ml.), 10 let (2009 a ml.) a 8 let (2011 a ml.)

Pořadí

body, střední Buchholz, Buchholz, větší počet výher, los

Ceny

věcné pro většinu účastníků

Občerstvení

bufet u hracího sálu s posezením

ŠK Lokomotiva Brno zajistí pro své členy na turnaj hromadnou přihlášku a šachový materiál. Rodiče zajistí
dopravu dětí na turnaj a dohled nad nimi po dobu turnaje. Vzhledem k tomu, že se jedná o turnaj v Brně –
dopravně dobře dostupný – vyzýváme všechny naše členy k hojné účasti.

