
ŠŠaacchhoovvýý  kklluubb  MMoosstt  

pořádá otevřený mezinárodní šachový turnaj pro mládež 

 

MMOOSSTTEECCKKÝÝ    RRAAPPIIDD    22001177  
1. ročník turnaje 

 

 

                       

MMOOSSTT    --    HHootteell  CCaassccaaddee,,  RRaaddnniiččnníí  33,,  443344  0011  MMoosstt 

 

Termín: 11. 2. 2017 

Pořadatel: Šachový klub Most z. s.  

Místo konání: Hotel Cascade, Radniční 3, 434 01 Most,  http://www.hotel-cascade.cz/  

 

Ředitel: Miroslav Körschner, K. J. Erbena 558/220, 434 01 Most,  korschner@seznam.cz  

 tel. 739 237 029 

  
Rozhodčí: Hlavní: Ing. Bakajsa Luboš 

 

Právo účasti:    Pro chlapce a dívky narozené 2002 a mladší – registrovaní i neregistrovaní. Turnaj bude 

rozdělen na kategorie mladší a starší. Kategorie mladší žáci:  1. 1. 2006 a mladší, 

kategorie starší žáci: 1. 1. 2002 a mladší. Turnaj se bude hrát společný pro kategorie 

mladší a starší, vyhodnocení bude pro každou kategorii zvlášť. 

                             

Systém: Švýcarským systémem na 7 kol dle pravidel FIDE, soutěžního řádu ŠSČR, s upřesněním 

dle přílohy „Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach“ Losování bude prováděno 

programem Swiss-Manager. Čekací doba 15 minut.  

                        
Hrací tempo: 2 x 20 minut bez zápisu. Turnaj bude započítán na LOK ČR v rapid šachu. 

  
Kritéria pořadí: 1) Počet získaných bodů 

                             2) Střední buchholz 

                             3) Buchholz 

                 4) Počet výher 

                 5) Sonneborn – Berger 

                 6) Los            

                              

Hrací materiál: Šachový materiál zajistí pořadatel. 

Cenový fond: První tři hráči v každé kategorii obdrží pohár, medaili, diplom. Věcné ceny pro každého. 

Cenový fond do 6 000,- Kč 

Startovné:          80,- Kč / hráč, po termínu + 120,- Kč. 

 

  

http://www.hotel-cascade.cz/
mailto:korschner@seznam.cz


                         
Přihlášky: Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 2. 2017 na adresu: korschner@seznam.cz   

 

Hrací místnost: V přilehlých salónkách hotelu. Každý hráč bude mít dostatek prostoru u šachovnice pro 

svou hru. Po celou dobu turnaje bude startovní listina, průběžné výsledky a nasazení 

dalšího kola na nástěnce. Výsledky a přihlášky budou na webových stránkách Šachového 

klubu Most – facebook: https://www.facebook.com/sachy2016/?fref=ts  

  
Doprava: Do Mostu je ideální dostupnost veřejnými hromadnými prostředky (vlak, autobus) ze 

všech směrů z Čech. Příjezdy vlaků do 9 hodin z každého směru. Dostupné je spojení i 

autem. 

 

Občerstvení:      Občerstvení bude zajištěno v restauraci hotelu. 

 

Různé:         Každý hráč/ka musí mít doprovod staršího 18 let. Vedoucí výpravy za své hráče plně 

zodpovídá po celou dobu konání turnaje. 

                             Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic. 

 

Časový plán 
 

 

09:00 – 09:30      prezence a slavnostní zahájení 

 

09:40 – 10:20      1. kolo 

10:30 – 11:10      2. kolo 

11:20 – 12:00      3. kolo 

  

12.00 – 13.00       oběd – možnost objednání v hotelu dle denní nabídky 

 

13:10 – 13:50      4. kolo  

14:00 – 14:40 5. kolo 

14:50 – 15:30      6. kolo 

15:40 – 16:20      7. kolo 

 

16:30 – 17:00      vyhodnocení turnaje 
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