
Otevřený přebor mládeže MKŠS  

v praktickém šachu 2019 
 

PROPOZICE TURNAJE 
 
Pořadatel:  Beskydská šachová škola z. s. a KM MKŠS 
Hrací místo:  Středisko volného času Klíč (SVČ) ve Frýdku-Místku, ul. Pionýrů 767, Místek 
Termín:    30. 8. – 1. 9. 2019 
Ředitel a rozhodčí: IA Ing. Petr Záruba, tel. 739 642 815, e-mail: zaruba@chessfm.cz 
 
Kategorie:  CH+D U10 (2010 a mladší) 

 CH+D U12 (2008 a mladší) 
 CH+D U14 (2006 a mladší) 
 CH+D U16 (2004 a mladší) 

V případě nízké účasti v jedné kategorii, může být tato kategorie připojena k nejbližší 
další věkové kategorii. O spojení kategorií rozhodne pořadatel před začátkem turnaje. 
Hráči budou vyhodnoceni jen v kategorii, do které se přihlásí. 

 
Vklad:    100 Kč za hráče/hráčku 
Tempo:   60 minut + 30s/tah, čekací doba je 1 hodina 
Systém:   Švýcarský systém na 7 kol se zápočtem na FIDE ELO a LOK 
Hodnocení:  Body, Buchholz -1, Buchholz, Sonneborn-Berger, vícekrát černé, los  
 
Časový plán:   Prezence 30. 8.  09.00 - 09.45 h  
  
   Pátek 30. 8. 1. kolo v 10.00 h 
     2. kolo v 14.00 h 
 
   Sobota 31. 8. 3. kolo v 09.00 h 
     4. kolo v 13.00 h 
     5. kolo v 16.00 h 
 
   Neděle 1. 9. 6. kolo v 09.00 h 
     7. kolo v 13.00 h  

Vyhlášení výsledků proběhne nejdříve v 15.15 h. (15 minut po dohrání 
poslední partie) 

 

Ceny:    - dívky a chlapci budou vyhlášeni zvlášť. 
   - nejlepší 3 chlapci a nejlepší 3 dívky v každé kategorii obdrží diplom, pohár a medaili. 

- první z hráčů a hráček registrovaných v MKŠS v dané kategorii získává slevu až do 
výše 250 Kč na vkladu do Mistrovství Moravy a Slezska 2019 od jeho pořadatele. 

 

Ubytování:   Můžeme zajistit v Hotelové ubytovně Paskov (200 m od SVČ Klíč) dvoulůžkový pokoj  
   v ceně 550 Kč/noc, objednávejte nejpozději do 15. 8. 2019. 
Stravování:   V okolí se nachází velké množství restaurací, kde je možné si zajistit menu nebo  
   objednat si pizzu. 
 
Přihlášky:   zasílejte nejpozději do 15. 8. 2019 e-mailem na adresu a.stepanova@chessfm.cz,  
   info na tel. 737 120 048.  
 
GDPR:  Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává 

souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FRL a další 
prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a 
prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 
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