
TJ Desko Liberec, z. s. a Šachová škola Desko 

vás zvou na 
 

29. ročník 
šachového turnaje jednotlivců 

  v rapid šachu 
      

  LIBEREC OPEN    
  
Termín: sobota 8. říjen 2022 

Místo: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Masarykova 3, Liberec 
 

Ředitelka turnaje: Lucie Brůnová 

Hlavní rozhodčí: Ivan Kopal 
 

Hrací systém: švýcarský systém na 9 kol, tempo 2 x 15 minut + 5 sekund na tah 
V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje: vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná; Buchholz krácený o výsledek 

soupeře s nejnižším bodovým ziskem; Buchholz; hodnocení podle systému Sonneborn-Berger; vícekrát černé; los. 

 

Startovné: 120 Kč 

děti a mládež do 16 let (ročník 2006 a mladší)    80 Kč 

senioři (ročník 1952 a starší)       80 Kč 

studenti SPŠSE a VOŠ       80 Kč 
   

Ceny:  * 1. cena 2000 Kč + lahev whisky 

* 2. místo 1500 Kč, 3. místo 1000 Kč, 4. místo 800 Kč, 5. místo 500 Kč 

* další věcné ceny 

 

Časový plán: 08:45 - 09:10 prezence, losování 

  09:30 - 17:00 1.- 9. kolo (po 5. kole 45 minut občerstvovací pauza) 

  17:00   vyhlášení výsledků 

     ukončení turnaje 
 

 Parkování: na zadním dvoře (vpravo vedle budovy školy), neparkujte před školou  

  

 Hrací materiál: zajišťuje pořadatel      

    

Přihlášky:  do úterý 4. října 

osobně nebo mailem na adresu desko.liberec@seznam.cz  

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

osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho 

fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 

 

V průběhu turnaje bude v provozu bufet. 

 

Výsledky budou zaslány na zápočet FIDE-R a LOK-R. 

Předem nepřihlášení hráči jen do vyčerpání kapacity hrací místnosti. 

 
Poznámka: pořadatel nebude na turnaji zavádět žádná protiepidemiologická opatření nad rámec oficiálně vyhlášených, 

použití ochranných respiračních pomůcek je zatím zcela dobrovolné a nelze jejich použití vynucovat. Cítíte-li se 

ohroženi, zvažte svoji účast na tomto turnaji.  

 
 

 

           Ivan Kopal 
TJ Desko Liberec, z. s.  

mailto:desko.liberec@seznam.cz
http://www.deskoliberec.cz/

