
 

 

Šachový klub Spartak Chodov, z.s.  vás zve na Krajský přeber 

mládeže v rapid šachu. 

 

 

 

P R O P O Z I C E 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Místo konání: Jídelna ZŠ, ulice Smetanova 738, 357 35 Chodov 

 

Datum konání: Neděle 20. června 2021 

 

Ředitel turnaje: Mgr. Lenka Kůsová – předsedkyně šachového klubu Spartak Chodov, z.s. 

 

Rozhodčí:  Bc. Marcel Vlasák – rozhodčí 2. třídy 

   Přemysl Stuška – rozhodčí 2. třídy 

 

Hrací plán:  08:45 - 09:15 hod.  - prezentace stůl rozhodčího 

   09:15 - 09:30 hod.  - zahájení 

   09:30 - 10:20 hod  - 1. kolo 

   10:20 - 11:10 hod.  - 2. kolo 

   11:10 - 12:00 hod.  - 3. kolo 

   12:00 - 12:50 hod.  - 4. kolo 

   12:50 - 13:40 hod.  - 5. kolo 

   13:40 - 14:30 hod  - 6. kolo 

   14:30 - 15:20 hod  - 7. Kolo 

   15:20 - 16:00 hod.  - vyhlášení výsledků, ukončení 

 

Hrací systém: Švýcarský systém na 7 kol, 2 x 20 min./partii + 5 s/tah bez povinného  

zápisu. Turnaj bude řízen programem Swiss-Manager. Hraje se dle  

pravidel šachu FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. Výsledky turnaje budou 

zaslány na rapid LOK 

 

Právo účasti: Hráči narozeni v roce 2007 a mladší 

 

Kategorie:  HD14 - ročník 2007 a mladší 

   HD12 - ročník 2009 a mladší 

   HD10 – ročník 2011 a mladší 

 

Přihlášky:  do 17. června 2021(čtvrtek), 21:00 hod 

na adresu: premek.stuska@seznam.cz 

 

Startovné:  100,- Kč, platba na místě  

 

mailto:premek.stuska@seznam.cz


Hrací materiál: Každá výprava přiveze kompletní a funkční šachový materiál pro každého 

lichého hráče. 

 

Cenový fond: První tři hráči a vítězové kategorií obdrží medaili a diplom, Pořadatel 

garantuje věcný cenový fond ve výši 3 000,- Kč. 

 

Ostatní: -  Hráči se mohou účastnit turnaje pouze v doprovodu osoby starší 18 let  

  (rodič, vedoucí výpravy …), která bude za svěřené dítě odpovídat po  

celou dobu turnaje.  

- Každý účastník je povinen dodržovat platná protiepidemiologická 

opatření. 

 

Před vstupem do sálu a v sále bude umístěna dezinfekce na ruce. Všechny osoby musí mít ve 

vnitřním prostoru ústenku nebo jiný prostředek k zakrytí dýchacích cest. Diváci budou do 

hrací místnosti vpuštěni, nebudou mít však přístup do hracího sektoru. Hráči v průběhu partie 

nemusí mít ochranu dýchacích cest, po skončení partie však opustí hrací sektor a dále se na 

ně pohlíží jako na diváky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených pokynů 

pro případ, že dojde k tzv. uvolnění mimořádných opatření vztahujících se k pořádání 

sportovních akcí. Změna bude uvedena na webu pořadatele. 

 

Za pořadatele se těší na viděnou 

 

Lenka, Marcel & Přemek 

 

 

Děkujeme našim partnerům za podporu. 


