
ŠK ZIKUDA Turnov, z. s. pořádá šachový turnaj 

pro žákovská družstva okresu Semily a Jablonec n/N 

„OKRESNÍ KOLO PŘEBORU ŠKOL 2019/2020“ 

Hrací místnost  :      Velký sál SUPŠ,  Skálova 373, Turnov                                                                       

Termín     :      Úterý 21. 1. 2020   

Prezence   :            8:00 -  8:20 hodin 

Zahájení   :          8:30 hodin 

Program turnaje  :      1. kolo     8:45 –  9:15 2. kolo       9:20  – 9:50 3. kolo     9:55 – 10:25 

                                     4. kolo   10:30 – 11:00 5. kolo     11:10  – 11:40 6. kolo     11:50  – 12:20 

                                     7. kolo   12:30 – 13:00 

             Pokud nebude dostatečný počet družstev v některé kategorii, bude hrací 
systém upraven dle možností.        

Vyhlášení výsledků  :     13:15 – 13:30 hodin 

Hrací systém   :      Švýcarský systém na 7 kol podle pravidel FIDE pro rapid šach 

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

Účast                            :           V každé kategorii max. 2 družstva žáků z každé školy (4-členná); každé družstvo 
max. 6 hráčů na soupisce 

Kategorie                      :           1. Kategorie 1. – 5. třída 

2. Kategorie 6. – 9. třída 

3. Kategorie střední školy a učiliště  

Přihlášky   :           Do 16. 1. 2020 na adresu rozhodčího (tomas.duran@seznam.cz)   

Vklad    :            50,- Kč/ družstvo 

Ceny           :           Družstva na 1. – 3. místě v každé kategorii – pohár, medaile a diplom 

Občerstvení   :        Drobné občerstvení za úhradu je zajištěno během turnaje  

Doprovod                     :            Doprovod žáků a dohled během turnaje zajišťuje škola, pokud není dohodnuto 
jinak 

Ředitel turnaje  :    Ing. Zdenek Maršálek 

Rozhodčí           : Tomáš Ďúran – email: tomas.duran@seznam.cz 
                                                   Výsledky budou zaslány na zápočet rapid LOK ELO a zveřejněny 

na chess-results.com. 

Ukončení turnaje  : Max. do 14:00 hodin 

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. 
 
 Ing. Zdenek Maršálek – ředitel turnaje                             Tomáš Ďúran – rozhodčí 
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