
ŠK Karviná 
pořádá

Jarní rapid čtyřčlenných družstev
(se zápočtem do FIDE ratingu)

Termín: 14.5.2017 od 10:00, prezentace týmů do 9:40!!!

Místo konání: restaurace Tesarčík, Karviná-Hranice

Ředitel turnaje: Zimniok Luboš

Rozhodčí: David Šimon

Přihlášky: e-mailem na adresu zimniok@volny.cz do 10.5.2017 nebo přímo při prezentaci 
družstev. POZOR! Kapacita místnosti je pro cca 40 družstev! Při překročení kapacity mají 
přednost předem přihlášené týmy!

Tempo hry: 15min na partii pro každého hráče (15min/15min)

Systém: švýcarský na 9kol, o umístění rozhodují body, skóre, větší počet výher týmu, počet 
vyhraných partií, výsledky proti výše postaveným týmům

Právo účasti: čtyřčlenná družstva bez ohledu na klubovou příslušnost, každé družstvo může mít 
max. 1 náhradníka ( v případě, že turnaj bude i KP, tak se do KP počítají pouze družstva s hráči z 
jednoho klubu, je povolen jeden host nebo cizinec)

Vklady: 600,-Kč/družstvo (v ceně je malé občerstvení)

Slevy a bonusy:

-družstvo, které má na soupisce juniora či juniorku (ročník 1999 a ml.) = sleva na vkladu 200,-
Kč 

-bodový bonus: za každou vyhranou partii se týmu přičítá 10,-Kč. Bodový bonus bude vyplácen 
při závěrečném hodnocení (příklad: tým uhraje v 9 kolech 22,5 bodů, ale na svém kontě má jen 
10 vyhraných partií=> bonus +100,-Kč)

Cenový fond:

Hlavní ceny (celkem: 6600,-Kč) 

I.místo 2 500 Kč

II.místo 2 000 Kč

III.místo 1 500 Kč

IV.místo 1 000 Kč

V.místo 600 Kč

mailto:zimniok@volny.cz


Prémie:

Nejlepší šachovnice: (počet bodů, počet výher, vyšší ratingový průměr)

300,-Kč 

Nejlepší junioři (počet bodů, počet výher, vyšší ratingový průměr): 

I.místo 300,00 Kč

II.místo 200,00 Kč

III.místo 100,00 Kč
Podmínkou pro vyplacení prémie je účast minimálně pěti juniorů (ročník 1999 a mladší) z 
RŮZNÝCH družstev, tj.minimálně 5 týmů bude mít v sestavě juniora! 

Nejlepší juniorky (počet bodů, počet výher, vyšší ratingový průměr): 

I.místo 300,00 Kč

II.místo 200,00 Kč

III.místo 100,00 Kč
Podmínkou pro vyplacení prémie je účast minimálně tří juniorek (ročník 1999 a mladší) z 
RŮZNÝCH družstev, tj.minimálně 3 týmy budou mít v sestavě juniorku! 

Pořadatel si vyhrazuje právo na adekvátní úpravu cenového fondu při účasti různé od 16 
družstev (snížení nebo navýšení cenového fondu).


