
 

 

 
Dům dětí a mládeže RADOST v Náměšti nad Oslavou ve 

spolupráci s firmou ALFIN-TRADING s.r.o.  

pořádá šachový turnaj 
”O velikonočního beránka” 

hraný současně jako 

turnaj ze série turnajů Ligy Vysočiny mládeže a  

současně jako „OPEN turnaj“ mužů, žen a dorostu v rapidšachu  
 

Termín:   Sobota 1. dubna 2023    

Místo konání:  Sokolovna, Náměšť nad Oslavou, Sadová 259, odkaz na Mapy.cz 

Ředitel turnaje: Mgr. Petr Krátký, tel. 734 678 792 

Hlavní rozhodčí:  Ing. Jan Kotisa (R2), tel. 775 382 250 

Právo účasti:  Hráči a hráčky narození v roce 2007 a mladší, registrovaní v ŠSČR i neregistrovaní. 
Otevřený turnaj pro dospělé a dorost je bez omezení věku a výkonosti. 

Prezence:   8:00 – 8:45 hod.  

Zahájení turnaje: 9:00 hod 

Ukončení turnaje: 15:30 - 16:00 hod. 

Způsob hry:  3 samostatné turnaje 

A – Turnaj mladších žáků – ročník 2013 a ml. 
V turnaji A budou vyhlášeny tyto kategorie: H08, D08, H10 a D10. 

B – Turnaj starších žáků – ročník 2007 a ml. 

V turnaji B bude vyhlášena tato kategorie: H12, D12, H14, D14, H16 a D16. 

C – Otevřený turnaj pro dospělé a dorost (OPEN turnaj) 

Účast v tomto turnaji je bez omezení věku a výkonosti. 
Turnaje budou započítány na ELO ČR v rapid šachu. 

Systém hry:   Švýcarský systém na 7 kol. 

Tempo hry:  2 x 20 minut + 5 s/tah na partii. 

Pravidla:  Hraje se podle platných pravidel FIDE pro rapid šach. Nepřípustný tah je trestán přidáním 
jedné minuty soupeři hráče, který nepřípustný tah provedl. Partii prohrává hráč, který 
udělal 2. nepřípustný tah. 

Startovné:  120,- Kč, hráči ŠO TJ Náměšť n. O. zdarma. Vklad do OPEN turnaje je 150,- Kč pro 

všechny hráče. 

Hodnocení: 1. Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE),  2. Buchholz bez 

výsledku soupeře s nejnižším bodovým ziskem, 3. Buchholz, 4. Sonnenborn-Berger, 5. 

Vícekrát černé, 6. Los.   

Ceny:  Vítězové jednotlivých kategorií získají velikonoční beránky. Pro všechny účastníky jsou 
připraveny hodnotné věcné ceny.  

Ceny pro OPEN turnaj: 1. místo 2000,- Kč + pohár, 2. místo 1500,- Kč + pohár,  
3. místo 1000,- Kč + pohár, 4. místo 800,- Kč, 5. místo 700,- Kč, 6. místo 500,- Kč,  
7. místo 400,- Kč, 8. místo 200,- Kč. Nejlepší žena 300,- Kč. 

Hrací materiál:  Účastníci turnaje A a B si dovezou šachy + funkční hodiny s možností nastavení přídavku 

na každého lichého hráče. Materiál pro OPEN turnaj zajistí pořadatel. 
Přihlášky:   Zasílejte výhradně cestou Google formuláře, nejpozději do 29. března 2023. 

Občerstvení:   Na místě bude otevřen bufet. 
Poznámka:  Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy propozic před zahájením turnaje! 

Účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního 
záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti pořadatele. 

Za děti zodpovídá po celou dobu turnaje doprovod starší 18 let. 
 

Náměšť nad Oslavou 20.2.2023    Těšíme se na Vaši účast!!! 

https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=2258318&ds=1&x=16.1559527&y=49.2041593&z=18
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqKTTzIGDCGyRQgUt9_Wc3mJgLdK34c8zeOld-QAvOzXHTCg/viewform?usp=sf_link

