
 

 

Šachový klub ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 

 

pořádá 

 

9. ročník otevřeného přeboru Turnova v rapid šachu jednotlivců 

 

„O ROHOZECKÝ SOUDEK“ 
 

Kdy: v sobotu 8. 6. 2019 v 9:30 hodin 

 

Kde: hostinec v Sokolovně v Mašově (z Turnova cca 4 km směr Sobotka) 
 

Prezence: od 8:45 do 9:15 hodin 

 

Hrací systém: švýcarský na 9 kol podle pravidel FIDE pro rapid šach 

 

Tempo: 2 x 12 minut + 3 sekundy na tah; čekací doba je ve výši jedné hrací doby na partii 
 

Vklad: předem přihlášení do 5. 6. 2019 mají vklad ve výši 100,- Kč, mládež do 15 let a senioři nad 60 

let platí 50,- Kč. Hráči přihlášeni až na místě platí 120,- Kč, mládež a senioři 60,- Kč 

 

Občerstvení: možnost občerstvení je v restauraci (v budově) 
 

Hrací materiál: zajišťuje pořadatel 

 

Přihlášky: e-mailem nebo telefonicky - Tomáš Ďúran, email: tomas.duran@seznam.cz, 

mobil: 608 079 598; do přihlášky uveďte: jméno a příjmení, datum narození, oddíl, rapid LOK ELO 

Výsledky budou zaslány na zápočet rapid LOK ELO a zveřejněny na chess-results.com. 

 

Ředitel turnaje: Ing. Zdenek Maršálek, Nová Ves nad Nisou 444, 468 27 Nová Ves nad Nisou, 

  mobil: 602 365 904, e-mail: zdenek.marsalek@quick.cz 

Časový program turnaje: 
  9:20 –   9:30   zahájení   13:30 – 16:20  6. - 9. kolo turnaje 

  9:30 – 12:40  1. - 5. kolo turnaje  16:30   vyhlášení výsledků 

12:40 – 13:30  přestávka na oběd 

 

Ceny: 
1. místo    – velký sud rohozeckého piva  

1. - 25. místo  – věcné ceny od hlavního sponzora Pivovaru Rohozec a dalších sponzorů  

 

Speciální ceny: 
Nejlepší junior/juniorka ročník 2001 a mladší – pro první tři věcné ceny  

Nejlepší senior ročník 1959 a starší – pohár + věcná cena 

Nejlepší hráčka – pohár + věcná cena 

 

Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let jeho zákonný zástupce) dává souhlas se 

zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnaje na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává 

souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich 

sponzorů. 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 
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