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2. TURNAJ GRAND PRIX KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE
V RAPID ŠACHU
Termín:
Místo:
Hrací sál:
Ředitel turnaje:

sobota 13. 11. 2021
Frýdek-Místek
SVČ Klíč (ul. Pionýrů 767, Místek)
Ing. Petr Záruba, zaruba@chessfm.cz, +420 739 642 815

Prezence:
Zahájení:
Ukončení:

08.00 - 08.45 hod. (pozdě prezentovaní budou nalosováni od 2. kola)
09.00 hod.
v cca 14.30 - 15.00 hod.

Vklad:

80 Kč (přihlášení po termínu 150 Kč)

Hrací tempo:
Hrací systém:

2x 15 minut + 5 sekund/tah na partii pro každého hráče
hraje se na základě schváleného hracího řádu soutěže 21/22 KM MKŠS.
Čtyři turnaje, do 10, 12, 14 let a 18 let, hrané švýcarským systémem na 7 kol dle
pravidel FIDE pro rapid šach
1. body, 2. Buchholz-1, 3. Buchholz, 4. S-B

Pořadí:
Právo účasti:

chlapci a dívky nar. 2012 a mladší – kategorie do 10 let
chlapci a dívky nar. 2010 a mladší – kategorie do 12 let
chlapci a dívky nar. 2008 a mladší – kategorie do 14 let
chlapci a dívky nar. 2004 a mladší – kategorie do 18 let

Výsledky:

budou započteny na listinu rapid ELO
budou aktualizovány po každém kole na internetu – www.chessfm.cz

Ceny:

první tři chlapci a tři dívky z každé věkové kategorie obdrží diplomy + poháry
první tři chlapci a tři dívky v kategorii do 8 let obdrží diplomy + poháry

Přihlášky:

e-mailem na adresu: a.stepanova@chessfm.cz
do čtvrtku 11. 11. 2021, 24.00 h

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.
Účastníci turnaje a jejich doprovod jsou povinni se řídit aktuálně platnými
hygienickými nařízeními v době konání turnaje. Účastníci turnaje a jejich doprovod
odmítající se řídit těmito nařízeními můžou být vyloučeni/vykázáni z turnaje bez
náhrady.

Hygienická opatření:

Na Vaši účast se těší pořadatelé!

