
T.J. SOKOL KOLÍN – ŠACHOVÝ ODDÍL 
POŘÁDÁ

Pod záštitou poslance poslanecké sněmovny parlamentu ČR a předsedy hnutí STAN
Mgr., Bc. Víta Rakušana

  Memoriál Antonína Rakušana – 2. ročník

V  RAPID  ŠACHU

Místo: CEROP Kolín   -  bývalý  pivovar  Kolín.
Vchod hlavní bránou ze Sokolské ulice na parkoviště pivovaru a potom

vpravo. (2 minuty chůze od kolínské Sokolovny, 4 min chůze od vlakové
zastávky „Kolín -zastávka“)

Termín: sobota 26. října 2019 v 10.00 hod

Systém turnaje: Švýcarský systém na  9  kol. Hrací tempo:  2 x 15 minut na partii. Hraje
se dle  pravidel  FIDE pro rapid šach.  Turnaj  bude řízen a vyhodnocen
programem Swiss Manager. Při rovnosti bodů rozhoduje střední buchholz
a dále buchholz. Výsledky nebudou hlášeny na ELO.

Prezence: 26. 10.  2019  od  9.oo hod do 9.45 hod v hrací místnost.

Startovné: 100,- Kč.   Výběr vkladu v hotovost se provádí přii prezenci. 

Ceny: 1. místo:   3 000,- Kč 
2. místo:  2 000,- Kč 
3. místo:  1 000,- Kč 
4. místo:     800,- Kč
5. místo:     600,- Kč 
6. místo:     400,- Kč
7. místo:           200,- Kč a další drobné ceny pro každého účastníka.

Šachový materiál: Na šachový turnaj není třieba vozit žádný šachový materiál.

Přiihlášky: jmenovité přiihlášky zasílejte prosím na email do 24. 10. 2019:

vladimir.28@seznam.cz

Včasnou přihláškou se vyvarujete možnosti nepřijetí do turnaje 
z kapacitních důvodů.

Ukončení turnaje: cca do 15.3o hod.
Občerstvení: Na turnaji bude možné obdržet malé občerstvení (káva, čaj). 



Různé: Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy propozic. Účastník turnaje souhlasí s 
pořízením fotografií z tohoto turnaje. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. 
Turnaj se koná z     finanční podpory města Kolín.  

Za pořadatele turnaje se těší na Vaši účast:
Jindřich Vejvoda - pokladník a hlavní rozhodčí
Vladimír Dušek – organizační pracovník turnaje
Břetislav Hlavica – počítačový expert na PC
Jiří Vlasák – materiální zabezpečení turnaje
Lubor Franc – předseda šachového oddílu T.J. Sokol Kolín

Obrazová příloha:

CEROP
Šachový turnaj

Sokolovna 
Kolín VSTUP


