
Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek 

pořádá 

ve spolupráci s MKS Vyškov 

a 

za finanční podpory Města Vyškov 
 

Okresní přebor mládeže v rapid šachu 2022 s otevřenou účastí 
 

Termín:   sobota 21. května 2022    

Místo konání:   Besední dům, Jana Šoupala 4, Vyškov 

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 

Turnaje budou započítány na ELO ČR v rapid šachu. 

Ředitel turnaje:         Bc. Karel Hruška, 607 617 344, karel.hru@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí:  Ing. Radim Majetič – R2 

Systém hry:   švýcarský, na 7 kol  

Tempo hry:  2 x 15 min. + 5 sec. za provedený tah 

 Pravidla:   - hraje se podle Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach 

   - nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, 

   partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího   

   nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii. 

Hodnocení: 1. Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE),     

2. Buchholz bez výsledku soupeře s nejnižším bodovým ziskem,          

3. Buchholz, 4. Sonnenborn-Berger, 5. Vícekrát černé, 6. Los 

Prezence:    8:30 – 9:15 hod., 1. kolo turnaje 9:30 hod 

Předpokládané ukončení turnaje a vyhlášení výsledků:  15:00 - 15:30 hod. 

Startovné:  80,- Kč. Platba startovného proběhne při prezenci. 

Ceny:  diplomy a medaile pro 1. - 3. místo v každém turnaji. 

 Finanční odměna pro první tři hráče okresu Vyškov v každé kategorii. 

 Věcné ceny dle výběru pro všechny účastníky turnaje. 

Hrací materiál:  zajistí pořadatel  

Přihlášky:  zašlete výhradně na email turnaje.vyskov@centrum.cz 

nejpozději do 19. 5. 2022 do 24:00 hod. Přihlášky doručené po tomto 

termínu nebudou přijaty.  

Různé:   účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením a zveřejněním 

    audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem 

   prezentace činnosti pořadatele a JmŠS. 

Během turnaje bude zajištěno drobné občerstvení. 

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

    

 

                                   Bc. Karel Hruška, předseda SK Vyškov 
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