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3. TURNAJ KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE  

V RAPID ŠACHU  Grand Prix 2021/2022 

PRO KATEGORIE  DO 10 LET  A 12 LET  
 

 

 

Termín:     sobota  22.01. 2022 

Hrací sál: HUDEBNÍ SÁL, 2 patro Kulturního domu AKORD, Ostrava-Zábřeh,  nám. SNP, 

parkovat možno i na zadním velkém parkovišti u vodního areálu Ostrava-jih 

 

Prezence: 08.00 - 08.40 hod, proběhne kontrola všech účastníků zda jsou bez příznaků 

COVID 19 a kontrola podmínek O-N-T doprovodných osob hráčů  

později příchozí hráči budou nalosováni až od 2. kola 

 

Zahájení:  09.00 hod. 

 

Ukončení:  v cca  16.00 hod. 

 

Startovné:  80,-Kč (pro přihlášené po termínu se vklad navyšuje na 100Kč) 

 

Hrací tempo:  2 x 15 minut + 5 sekund /tah  na partii pro každého hráče 

 

Hrací systém: dva turnaje, kategorie do 10 let a do 12 let, hrané švýcarským systémem na 7 kol 

dle pravidel FIDE pro rapid šach  

 

Právo účasti: chlapci a dívky nar. 2012 a mladší – kategorie do 10 let 

   chlapci a dívky nar. 2010 a mladší – kategorie do 12 let 

    

Výsledky: budou vyhlášeny při ukončení turnaje ihned po odehrání posledního kola.   

 

Ceny: vítězové kategorií obdrží pohár, první tři chlapci a tři dívky z každé věkové 

kategorie obdrží medaile, nejlepší hráči do 8 let (2014 a mladší – chlapec i dívka) 

obdrží pohár a první tři hráči a hráčky také medaile  

  

 

Přihlášky:  do čtvrtku 20. 01. 2022  emailem na adresu rozhodčího  r.kudla@centrum.cz                       

a v kopii na ředitele turnaje lad.kopec@seznam.cz   

V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení hráče, kategorii, datum narození, rapid elo, 

oddíl a telefonní číslo na hráče nebo jeho rodiče   

 

 

COVID 19:  Účastníci turnaje a jejich doprovod jsou povinni se řídit aktuálně platnými 

protiepidemiologickými nařízeními v době konání turnaje jinak mohou být z turnaje 

vyloučeni/vykázáni bez náhrady.  

Všichni účastníci turnaje budou mít nasazený respirator po celou dobu turnaje s 

výjímkou hráčů při hře v jednotlivých kolech turnaje.    

 

Podmínky účasti       Hráči/hráčky do 12let  – bez omezení (doporučujeme provést PCR test). 

    O – N  – T Doprovod starší 18let – platné úplné očkovaní před min. 14 dny  nebo po nemoci 

Covid-19 do 180 dní.  

 

mailto:r.kudla@centrum.cz
mailto:lad.kopec@seznam.cz

	3. TURNAJ
	KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE DO 10 A 12 LET V RAPID ŠACHU
	3. TURNAJ KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE
	V RAPID ŠACHU  Grand Prix 2021/2022
	PRO KATEGORIE  DO 10 LET  A 12 LET


