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1. TURNAJ KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE  
V RAPID ŠACHU GRAND PRIX 

se zápočtem na „rapid LOK“ 
 
Termín:     sobota 4. 10. 2014 

Místo:   Frýdek-Místek 

Hrací sál:  SVČ Klíč, ul. Pionýrů 767, Místek  

 

Prezence:  08.00 - 08.40 hod.! 

 

Zahájení:  09.00 hod. 

 

Ukončení:  v cca 14.30 - 15.00 hod. 

 

Vklad:  50,-Kč  

 

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

 

Hrací systém: hraje se na základě schváleného hracího řádu soutěže 2014/15 KM MKŠS. 

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 3 nepřípustný tah. Nepřípustný tah je trestán přidáním 2 minut 

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

hodin.  

 

Pořadí: o pořadí rozhoduje -1. body,  2. celkový Bucholtz,  3. střední Bucholtz,  

          4. progres 

 

Právo účasti: chlapci a dívky nar. 2005 a mladší – kategorie do 10 let 

   chlapci a dívky nar. 2003 a mladší – kategorie do 12 let 

   chlapci a dívky nar. 2001 a mladší – kategorie do 14 let 

chlapci a dívky nar. 1997 a mladší – kategorie do 18 let 

 

Výsledky:  -     budou započteny na listinu Rapid ELO 

- budou aktualizovány po každém kole na internetu – www.chessfm.cz  

 

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

kategorie obdrží diplomy + medaile + sladké odměny 

- nejlepší hráčka a hráč do 8 let (2007 a mladší) obdrží pohár, první tři 

chlapci a tři dívky v kategorii do 8 let obdrží diplomy + medaile + sladké 

odměny 

 

Přihlášky:   do čtvrtku 2. 10. 2014 

Andrea Štěpánová, mailem: a.stepanova@chessfm.cz  

 

 

 

                                   Na Vaši účast se těší pořadatelé 
 

http://www.chessfm.cz/


 


