
Šachový oddíl TJ Neratovice ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Neratovicích 
a se Středočeským šachovým svazem  

pořádá 
Krajský p řebor mládeže v rapid šachu pro rok 2017 

kategorií  H,D14 (r.2003, 2004), H,D12 (r.2005, 2006) a H,D10 (r.2007 a ml.) 

 

Termín:   sobota 1. 4. 2017, prezence 8:45–9:35, zahájení v 9:45, předpokládaný konec v16:45 
 

Místo:   Společenský dům v Neratovicích, nám.Republiky č.p. 1399, přístup ze Smetanovy 
   ulice (vchodem do kina). Bezplatné parkování přímo ve Smetanově ulici.  
 

Právo účasti: Děvčata a chlapci narození 1. 1. 2003 a mladší, registrovaní v oddílech Středočeského 
šachového svazu. Kontrola proběhne podle databáze ŠSČR. Neregistrovaní hráči 
budou přijati výjimečně, v omezeném počtu bez možnosti postupu na MČR. 

 
Ředitel turnaje:  Roman Burda    
 
 
Hlavní rozhodčí: Marek Kawulok, roz. II.třídy 
 

Systém hry: Švýcarský systém na 7 kol podle pravidel FIDE a "Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro 
rapid a bleskový šach".  
 2 x 20 minut + 5 vteřin na tah na partii, bez zápisu. 
Tři samostatné postupové turnaje jednotlivců. 
O pořadí rozhoduje: a. počet bodů, b. v případě dělení prvního místa či dělení 
postupového místa lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, 
pokud všechny vzájemné partie byly sehrány, c. střední Buchholz, d. Buchholz,  
e. Sonnenborn-Berger, f. progresivní skóre, g. Los. 
Krajský přebor bude započítán na rapid LOK ČR. 
Dle pravidel též partii prohrává druhý nemožný tah. 
 

Postupy na M ČR:  Počty postupujících na M ČR: 
H10 – 3 ,        H12 – 5 ,        H14 – 4,       D10 – 2,       D12 – 4 ,       D14 – 3 
Přímý postup mají: H 12 – Ondřej Skýpala, Jakub Vojta, Vojtěch Dudek  H 14 – 
Jakub Voříšek, Martin Novotný,  D 14 – Petra Píšová  

Ceny: První tři ve všech kategoriích obdrží medaile. Věcné ceny pro všechny účastníky. 

 V turnaji juniorů věcné ceny rovněž pro všechny. 
Startovné:  hráči předem přihlášení 50,- Kč, hráči přihlášení na místě 100Kč 
 

Přihlášky:  do 29. 3. 2017 na email ředitele turnaje: roman.burda@quick.cz 
   Tel.: 608 965 932 
   V přihlášce uveďte celé jméno, datum narození, ELO nebo VT. 
    
Občerstvení:  Během turnaje bude v prostorách společenského domu otevřen bohatě zásobený bufet. 
 

Podmínky účasti:  Na každého lichého hráče je nutné přivézt 1 kompletní šachovou soupravu a digitální 
   hodiny splňující podmínku přidávání času za uskutečněný tah. 
 
Dopravní spojení: Vlakem nebo busem z Prahy. Vlakem ze Všetat (směr Ml. Boleslav, Mělník, Lysá, 
   Poděbrady..).  Vlakem z Kralup n./V.. Vlakem z Brandýsa n./L.  
 

 

Těšíme se na Vaší návštěvu u nás v Neratovicích. 
 


