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v kategoriích HD do 14 let (2008 a ml.), do 12 let (2010 a ml.) a do 10 let (2012 a ml.)
jednotlivci

ZŠ Valtice

4. ervna 2022č  od 9hod do cca 16hod.

Pořadatel : Okresní šachový svaz Břeclav ve spolupráci se
TJ Tatran Poštorná,z.s. - oddíl šachu  a   ZŠ Valtice

Místo : ZŠ Valtice, nám. Svobody 38, 691 42 Valtice;     prostory tělocvičny a jídelny
Škola se nachází v blízkosti státního zámku Valtice a zámecké zahrady UNESCO

Způsob hry: 2 samostatné turnaje
Turnaj A - mladší žáci – ročník 2012 a ml. - kategorie HD 8 a HD 10
Turnaj B – starší žáci – ročník 2008 a ml.- kategorie HD 12 a HD 14
Oba turnaje budou započítány na LOK ELO ČR v rapid šachu

Tempo hry:  2x ( 15 minut + 5 vteřin za provedený tah )

Sytém hry: Švýcarský systém na 7 kol, řízený SwissManagerem

Pravidla: Hraje se podle Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro rapid šach
Nepřípustný tah se trestá přidáním 2. minut ve prospěch soupeře. Partie bude 
prohlášena za prohranou teprve po dokončení 3. nepřípustného tahu týmž hráčem 
v téže partii.

Hodnocení: 1. Body (1-1/2-0)     2. Vzájemná partie dvou hráčů
3. Buchholz Cut 1 4. Buchholz
5. Sonnenborn-Berger 6. Více výher černými



Ředitel turnaje: Bc.Miroslav Slavík,DiS, tel. 792 409 634, email: predseda@sachy-bv.cz

Rozhodčí: Miroslav Slavík (R1), Radek Skoumal (R2) a J.L.Tesař (R3)

Přihlášky: Na mail ředitele turnaje do 29.5.2022

Web: www.sachy-bv.cz, kde najdete postupně důležité a další užitečné info.

Prezence:  Na místě od 9:00 do 9:29

Startovné: 80kč, platba v hotovosti při prezenci

Ceny: Diplomy pro 1. až 3. místo v každé kategorii H i D
Drobné věcné ceny

Hrací materiál: Zajistí pořadatel. Zároveň prosba na větší oddíly, zda by byly připraveny 
se sebou vzít pár souprav.

GDPR: Účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením  a zveřejním 
audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem 
prezentace činnosti pořadatele a JmŠS.

Doprava: Do Valtic je přímé železniční spojení na trase Znojmo – Břeclav.
Z Hodonína a Brna s přestupem v Břeclavi. Z Brna ještě možnost přes 
Hrušovany /n Jevišovkou

Parkování: Vzhledem k turistické sezóně pro automobilisty prosím přijet s předstihem.
Možnost parkovat naproti nemocnice u obchodu, nebo naproti fotbal. hřišti
u hřbitova.

Občerstvení: V okolí školy, na náměstí četné možnosti rychlého občerstvení.
Ochucena voda v hrací místnosti.

Kapacita: 110 účastníků

DŮLEŽITÉ: VZIT SE SEBOU PŘEZŮVKY NEBO NÁVLEKY NA OBUV !
Nově rekonstruované prostory jídelny a tělocvičny.

Za děti zodpovídá po celou dobu turnaje doprovod staří 18 let.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic po předchozím souhlasu KM JmŠS.

Speciální poděkování vedení Základní škole Valtice

Řediteli Mgr. Josefu Vališovi

Zástupci ředitele Mgr. Stanislavu Hoškovi

http://www.sachy-bv.cz/

