
Sportovní klub Vyškov  

ve spolupráci 

s Městským kulturním střediskem Vyškov 

ppoořřááddaajjíí  
MMiissttrroovvssttvvíí  ččeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  jjuunniioorrůů  aa  ddoorroosstteennccůů  

v rapid šachu 2015 
Mistrovství se koná pod záštitou Města Vyškova 

 

Řídicí orgán:  Sportovně technická komise Šachového svazu České republiky 
 

Termín:  12. - 13. září 2015 

Zahájení:  sobota 12. 9. 2015 v 10:30 hod.     

Pořadatel:  Sportovní klub Vyškov. 

Místo konání:  Hotel Dukla, Dědická 547/29 , Vyškov  
 

Ředitel:  Mgr. Jaroslav Hejný, hejnyj59@seznam.cz 

Kontakt:   Radka Slepánková 

  radka.slepankova@seznam.cz,  tel: 730900559 
 

Hlav. rozhodčí: Mgr. Miroslav Hurta - Fide Arbiter 
 

Rozhodčí:  Tomáš Mouryc – rozhodčí I. tř.   

Radka Slepánková a Stanislav Vémola - rozhodčí II. tř. 
 

Právo účasti:  otevřený turnaj pro hráče a hráčky narozené v roce 1995 a mladší 

s platnou registrací v ŠSČR. 

Kategorie:  H20,  D20 (roč. 1995 a ml.), H18, D18 (roč. 1997 a ml.) H16, D16 

(roč. 1999 a ml.) 

  Družstva: 4 členná družstva hráčů registrovaných v jednom oddíle. 

Složení družstva kapitáni předloží při prezenci. 
 

Systém:  hraje se jeden turnaj švýcarským systém dle pravidel FIDE přílohy A4 

pro rapid šach se zápočtem na FIDE rapid ELO a rapid LOK, součet 

výsledků jednotlivců je započítáván do soutěže čtyřčlenných klubových 

družstev. 
 

Hrací tempo:   2 x 20 min. + 5 s/tah  na partii bez zápisu. Čekací doba 20 min. 
 

Kritéria pořadí: Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí střední Buchholz, 

Buchholz, počet výher, vzájemný zápas a los.  

  V kategorii družstev rozhoduje součet bodů získaných hráči družstva, 

při shodě bodů rozhoduje lepší umístění nejlepšího hráče družstva. 

Vklad:  200,- Kč pro hráče, dívky 50% sleva. 
 

Hrací materiál:  Šachový materiál zajistí pořadatel. 
 

mailto:radka.slepankova@seznam.cz


Ceny:       cenový fond ve výši 7 000,- Kč       

- finanční a věcné ceny pro nejlepší 3 hráče v  pořadí  

kategorii (H20, D20, H18, D18, H16, D16). 

                            -  první tři v celkovém pořadí obdrží poháry, diplomy a medaile 

                            -  poháry, diplomy a věcné ceny pro nejlepší 3 družstva. 
 

Stravování:      v restauraci hotelu Dukla 

 V ceně: oběd 75,- Kč, večeře 85,- Kč. 

Možnost výběru ze dvou druhů jídel předem s přihláškou. 
 

Ubytování: Hotel Dukla, dvou a třílůžkové pokoje s WC a sprchou přímo na pokoji. 

Parkování pro účastníky mistrovství před hotelem je zdarma. Cena za 

ubytování se snídaní je 275,- Kč za osobu a noc. 
 

Přihlášky: Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 1. 9. 2015 mailem na adresu 

kontaktní osoby (Radka Slepánková), použijte přiložený formulář. Seznam 

přihlášených a další informace budou průběžně aktualizovány na stránkách 

http://sachyvyskov.netstranky.cz/. 

Platby: Převodem na účet číslo 246070076/0300, do 1. 9. 2015 je třeba uhradit 

startovné. Jako variabilní symbol uveďte datum narození hráče ve tvaru 

RRRRMMDD (rok, měsíc, den). Platby za ubytování a stravování účastníci 

uhradí hotově na recepci hotelu Dukla. 

Hrací místnost: Salonky hotelu Dukla – II. patro a salonek vedle recepce, pro rozbory partií 

bude zajištěna samostatná místnost. Startovní listina, průběžné výsledky a 

nasazení dalšího kola budou zveřejněny po celou dobu turnaje na nástěnce 

v hrací místnosti. Průběžné informace o turnaji také na Chess-Results.com. 

Doprovodný program:  Možnost návštěvy Dinoparku a Aquaparku. 
 

Č a s o  v ý   p l á n   m i s t r o v s t v í 
pátek 11. 9. 2015 

14:00 – 21:00 prezence, ubytování 

18:00 – 21:00 možnost večeře v místní restauraci 

sobota 12. 9. 2015 

08:00 – 09:00 snídaně 

08:30 – 10:15      prezence, ubytování 

10:30 zahájení turnaje 

10:45 - 11:45       1. kolo  

11:50 - 12:50       2. kolo  

12:15 - 14:00       oběd  

14:00 - 15:00       3. kolo  

15:05 - 16:05       4. kolo  

16:10 - 17:10       5. kolo  

17:15 - 18:15       6. kolo  

17:30 - 19:00       večeře  

neděle 13. 9. 2015 

08:00 – 09:00      snídaně 

09:00 – 10:00      7.kolo  

10:05 – 11:05      8.kolo  

11:10 – 12:10      9.kolo  

12:00 – 13:00      oběd 

13:15         vyhlášení výsledků, zakončení. 

Mgr.  Jaroslav Hejný 

                                                                                                                    ředitel turnaje 

http://sachyvyskov.netstranky.cz/mcr-junioru-a-dorostencu-v-rapid.html
http://sachyvyskov.netstranky.cz/
http://vyskov.dinopark.cz/
http://www.bazenvyskov.cz/

