
Brněnská šachová škola a Šachový klub Lokomotiva Brno ve spolupráci 

http://lokobrno.cz/ 

s Moravskou zemskou knihovnou organizují pravidelný šachový turnaj v rapid šachu 

 
 

TŘETÍ SOBOTA 2022/2023 
 

 
Termín: 15. října, 19. listopadu a 17. prosince 2022, 21. ledna, 18. února,          

18. března, 15. dubna, 20. května a 17. června 2023 
 
Místo konání: Moravská zemská knihovna, Brno, Kounicova 65a  
 GPS: 49°12'31.14"N, 16°35'38.5"E 

Hrací systém:  Švýcarský na 9 kol, tempo 2x12 minut na partii s přídavkem 5 vteřin na 
tah. Čekací doba 12 min.  

 Turnaj se hraje podle Pravidel FIDE pro rapid šach. 
 Turnaj se započítává na rapid ELO ČR. 

Pomocné hodnocení: počet výher, Buchholz bez nejslabšího výsledku, Buchholz, SB, los 

Startovné: 100,- Kč členové Lokomotivy Brno 
 130,- Kč ostatní hráči 

Časový rozpis:   09.30 - 09.55  prezence 
 10.00 - 15.00  vlastní průběh turnaje 
 15.00 - 15.30  vyhlášení výsledků a předání cen 

Ceny: Cenový fond platí při minimálním počtu 30 zúčastněných hráčů.  
 Při menší účasti může být adekvátně krácen. 
 1. místo 1000,- Kč 
 2. místo   700,- Kč 
 3. místo   400,- Kč 
 4. místo věcná cena 
 5. místo věcná cena 
 nejlepší žena věcná cena 
 nejlepší senior (= nar. 1962 a starší) - věcná cena 
 nejlepší žák (= nar. 2004 a mladší) - věcná cena 
 nejlepší hráč s ELO ČR od 1601 do 1800 - věcná cena 
 nejlepší hráč s ELO ČR od 1301 do 1600 - věcná cena 
 nejlepší hráč s ELO ČR od 1001 do 1300 - věcná cena 

Právo účasti: každý, kdo ovládá pravidla šachu a uhradí startovné. 

Přihlášky: výhradně na místě konání při prezenci. 

Šachový materiál:  zajišťuje ŠK Lokomotiva Brno. 

Informace: Miroslav Hurta, tel. 547 229 510 (po 22. hod.), e-mail mhurta@volny.cz 
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