
Šachový klub Česká Třebová

Českotřebovský rapid

14. 5. 2022



Propozice

Pořadatel
Šachový klub Česká Třebová

Místo
Vyšší dopravní akademie, Kulturní sál Na Skalce, Česká Třebová

Termín
Sobota 14. 5. 2022

Ředitel turnaje
Ivo Prax

Hlavní rozhodčí
Martin Šmajzr – FA

Pomocný rozhodčí
Alexandr Nikolínko

Organizační kontakt
Ivo Prax, ivoprax@gmail.com, tel.: 608 480 286

Hrací místnost
Kulturní sál na Skalce (vedeno pod VOŠ Vyšší dopravní akademie). Hrací sál a strava je v
rámci jednoho areálu.

Startovné
Startovné je 200 Kč. V ceně startovného je již zahrnut oběd.

Systém hry
Jeden turnaj švýcarským systém na 9 kol dle pravidel FIDE pro rapid šach se zápočtem na
FIDE rapid ELO a rapid LOK.

Hrací tempo
2 x 15 min. + 5 s/tah na partii bez zápisu.

Hodnocení
Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE),
Bucholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, Bucholz, hodnocení
podle systému Sonneborn-Berger, víckrát černé, los.

Hrací materiál
Na každou dvojici je třeba přivést 1 šachovou soupravu a funkční digitální hodiny.
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Ceny:
1. místo: 2000 Kč
2. místo: 1000 Kč
3. místo: 800 Kč
4. místo: 600 Kč
5. místo: 500 Kč
6. až 40. místo: věcná cena

Přihlášky
Přihlašování na turnaj probíhá přes google formulář dostupný na
https://docs.google.com/forms/d/1Vd3jU7vXHYormrsNhf9knWi8biKYd3dPwB7rCU7LMxE/ed
it nebo u kontaktní osoby (Ivo Prax, ivoprax@gmail.com, 608480286) nejpozději do 10. 5.
2022.

Strava
Oběd – bude podáván ve školní jídelně, která je součástí budovy, kde je i hrací sál. Cena
oběda je již zahrnuta ve startovném (možno zvolit i bezmasou variantu).

Ostatní
Turnaj se uskuteční v souladu s hygienickými požadavky platnými v době konání. Pro
parkování slouží bezplatné parkoviště, které se nachází před areálem. Během mistrovství se
bude hrát doprovodný rapid turnaj.

Časový harmonogram
08:30 – 09:15 prezence ve sále kulturního centra na Skalce
09:30 zahájení turnaje
09:45 – 10:30 1. kolo
10:30 – 11:15 2. kolo
11:15 – 12:00 3. kolo
12:05 – 12:45 4. kolo
12:45 – 13:30 oběd
13:30 – 14:15 5. kolo
14:15 – 15:00 6. kolo
15:00 – 15:45 7. kolo
15:45 – 16:30 8. kolo
16:30 – 17:15 9. kolo
17:15 – 18:00 vyhlášení výsledků, zakončení

Za šachový oddíl Česká Třebová – Ivo Prax, předseda oddílu
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