
 

 

ŠO mládeže TJ Lokomotiva Krnov spolu s KTCM, Komisí 

mládeže MKŠS a ve spolupráci se ZŠJN Krnov a městem Krnov 

pořádají: 

 

PRVNÍ TURNAJ KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE  

V RAPID ŠACHU GRAND PRIX 2019 - 2020 

 

PROPOZICE 

Termín:   sobota 19. října 2019 

Místo:    Sportovní hala při ZŠ Janáčkovo náměstí 17, Krnov  

GPS 50.0940392 N, 17.6903125 E 

Ředitel turnaje:  Ing. Pavel Čech, 608 770 669 

Hlavní rozhodčí:  Ing. Karel Záleský, 603 716 667, k.zalesky@email.cz 

Prezentace:   08:00 - 08:45 hod. 

Harmonogram:  09:00 hod. - slavnostní zahájení 5. dílného seriálu GP 

09:15 hod. - začátek 1. kola 

16:00 hod. - předpokládané ukončení turnaje  

Hrací tempo:   2x 15 minut na partii + 5 sekund na každý provedený tah  

Hrací systém:   Švýcarský systém na 7 kol dle hracího řádu soutěže  

Kategorie:   1. chlapci a dívky nar. 2010 a mladší - HD10  

2. chlapci a dívky nar. 2008 a mladší - HD12  

3. chlapci a dívky nar. 2006 a mladší - HD14  

4. chlapci a dívky nar. 2002 a mladší - HD18  

Startovné    50,- Kč̌ za hráče  

Přihlášky  Na emailovou adresu hlavního rozhodčího: 

k.zalesky@email.cz. Uzávěrka přihlášek 

je ve čtvrtek 17. října 2019 do 24:00 hod. 

Později přihlášený hráč platí zvýšený vklad 100 Kč.  

 

 



 

 

 

 

Informace Grand-Prix:  

*Prvních 20 hráčů z každého turnaje získá body do 

celkového pořadí seriálu Grand-Prix.  

*Do celkového hodnocení se budou započítávat čtyři 

nejúspěšnější turnaje.  

*Výsledky turnajů budou zaslány na zápočet rapid LOK.  

*Turnaje se smí zúčastnit jen chlapci a dívky hrající za  

oddíly, kluby, kroužky, územně patřící do MKŠS.  

Ceny: Všichni účastníci obdrží tradiční perníkovou medaili. 

První tři z každé věkové kategorie obdrží pohár. 

V rámci kategorie HD10 budou vyhodnoceni i nejlepší 

hráči do 8 let, a to ve stejném rozsahu jako hráči ostatních 

kategorií. Souběh cen v jednotlivých kategoriích není 

možný.  

Občerstvení:  Na místě̌ bude zajištěn bufet  

DŮLEŽITÉ:  Přezůvky s sebou !!!!!!!!! 

Předem nepřihlášeným účastníkům nemůže pořadatel 

účast v turnaji garantovat!!!  

Na hojnou účast se těší pořadatelé 

Turnaj je realizován za podpory: 

    

 

 

      

 

 


