
Vyškovská rošáda – info pro členy Lokomotivy Brno 
 

Termín:   sobota  15. 2. 2020    

Místo konání:   Besední dům, Jana Šoupala 4, Vyškov 

Způsob hry:  Právo účasti: dětí narozené 2004 a mladší 

Turnaje jsou součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu 

pro sezónu 2019/2020 v kategoriích do 14 let  

(2006 a ml.), do 12 let (2008 a ml.) a do 10 let (2010 a ml.) 
Turnaje budou započítány na ELO ČR v rapid šachu. 

Systém hry:   švýcarský, na 7 kol  

Tempo hry:  2 x 20 minut na partii 

Prezence:   8:30 – 9:15 hod., 1. kolo turnaje 9:30 hod 

Předpokládané ukončení turnaje a vyhlášení výsledků:  15:30 -  16:00 hod. 

Startovné:  60,- Kč 

Ceny:  diplomy a medaile pro 1. - 3. místo v každé kategorii H i D. 

 Věcné ceny dle výběru pro všechny účastníky turnaje. 

Různé:   během turnaje je možno zakoupit občerstvení formou bufetu. 

   Žádáme účastníky turnaje, aby si s sebou vzali přezůvky.  
  

Sraz v Brně v sobotu 15. února 2020 v hale hlavního vlakového v 7.55 hodin – pojedeme odtud vlakem 

v 8.02. V Rajhradě bude sraz na autobusové zastávce u městského úřadu v 7.30.  
 

S sebou peníze na startovné (60,- Kč), dvě jízdenky na 6 zón (poloviční stojí 12 Kč, kdo bude mít s sebou 

šalinkartu, tomu stačí čtyřzónová jízdenka za 8,- Kč), průkazku zdravotní pojišťovny (nebo její xerokopii), 

jídlo a pití na celý den nebo peníze na zakoupení občerstvení a přezůvky. 
 

Návrat do Brna na vlakové nádraží v 16.43 nebo v 16.59 hodin, do Rajhradu autem mezi 17.00 – 17.20 hod. 
 

Na turnaj není nutno se přihlašovat, stačí prostě přijít na místo srazu. 
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