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3. TURNAJ KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE  
V RAPID ŠACHU  Grand Prix 2017/2018 

 
 
Termín:     sobota  13.1. 2018 

Místo:   Ostrava 

Hrací sál: Kulturní dům AKORD, Ostrava-Zábřeh,  nám. SNP                                         

spojení:  bus 27, 31, 41, 48 zastávka Náměstí SNP                                  

parkovat možno na velkém parkovišti u vodního areálu Ostrava-jih 

 

Prezence:  08.00 - 08.40 hod. 

 

Zahájení:  09.00 hod. 

 

Ukončení:  v cca 14.30 - 15.00 hod. 

 

Startovné:  50,-Kč (pro přihlášené v termínu, pak se vklad navyšuje na 100Kč) 

 

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

 

Hrací systém: čtyři turnaje, do 10, 12, 14 let a 18 let, hrané švýcarským systémem na 7 kol 

dle pravidel FIDE pro rapid šach vyjma bodu A4.b). Partii prohrává hráč, 

který udělal až druhý nepřípustný tah. Nepřístupný tah je trestán přidáním 2 

minut soupeři hráče, který nepřípustný tah provedl. Tah je dokončen po 

zmáčknutí hodin.  

 

Právo účasti: chlapci a dívky nar. 2008 a mladší – kategorie do 10 let 

   chlapci a dívky nar. 2006 a mladší – kategorie do 12 let 

   chlapci a dívky nar. 2004 a mladší – kategorie do 14 let 

chlapci a dívky nar. 2000 a mladší – kategorie do 18 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 (2010 a mladší – chlapec i dívka) obdrží pohár a první 

tři hráči a hráčky také medaile  

  

Občerstvení: bude si možno zakoupit v bufetu po celou dobu turnaje   

 

 

Přihlášky:  do čtvrtku 11. 1. 2018  emailem na adresu rozhodčího  sieber@email.cz                       

a v kopii na ředitele turnaje lad.kopec@seznam.cz  V přihlášce uveďte: 

Jméno a příjmení hráče, kategorii, datum narození, elo, oddíl. 

 

 

 

 

 

      Na Vaši účast se těší pořadatelé 
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