
                   Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek         
                             ve spolupráci s MKS Vyškov 
                                                    a 

pod záštitou Města Vyškova a nadace Tři brány 
pořádají 

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

„Vyškovská rošáda“ 

 

Termín:   sobota 6. 1. 2018    

Místo konání:   Besední dům, Jana Šoupala 4, Vyškov 

Způsob hry:  2 samostatné turnaje 

A  - Turnaj mladších žáků - ročník 2006 a ml. 

V turnaji A budou vyhlášeny tyto kategorie: HD 8, HD 10 a HD 12 

   B  - Turnaj starších žáků a dorostenců - ročník 2002 a ml. 

   V turnaji B budou vyhlášeny tyto kategorie:HD 14 a HD 16 

Turnaje jsou součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu 

pro sezónu 2017/2018 v kategoriích do 14 let  

(2004 a ml.), do 12 let (2006 a ml.) a do 10 let (2008 a ml.) 
Turnaje budou započítány na ELO ČR v rapid šachu. 

Ředitel turnaje:         Bc. Karel Hruška, Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek 

Hlavní rozhodčí:  Radka Slepánková - rozhodčí 2. třídy 

Systém hry:   švýcarský, na 7 kol  

Tempo hry:  2 x 20 minut na partii 

Pravidla:   - v soutěži bude aplikována směrnice III článek 4 Pravidel FIDE. 

   - hraje se podle Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach 

   - 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. 

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, pro nepřihlášené, nebo přihlášené po termínu, bude startovné ve výši 90,- Kč,  

Hodnocení:  body, SBCHZ, BCHZ, progres, los 

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

 Věcné ceny dle výběru pro všechny účastníky turnaje. 

 

Pokyny pro členy Lokomotivy Brno:  sraz na turnaj v sobotu 6. ledna na následujících místech: 

- v Rajhradě na autobusové zastávce u městského úřadu v 7.30 hodin; 

- v Brně v hale hlavního vlakového nádraží v 7.50 hodin. 

S sebou 130,- Kč na jízdenku a startovné, průkazku zdravotní pojišťovny (nebo její xerokopii) a jídlo na 

celý den nebo peníze na zakoupení občerstvení (bude otevřen bufet). 

Návrat do Brna vlakem v 16.43 nebo v 16.59 hodin, do Rajhradu autem mezi 17.00 – 17.15 hod. 

Přihlášky: zašlete vedoucímu výpravy Miroslav Hurtovi na email mhurta@volny.cz nebo esemeskou na 

číslo 724 314 231 do 3. 1. 2018. Pro přihlášené po termínu se náklady na turnaj zvyšují na 200,- Kč. 

mailto:mhurta@volny.cz

