
 

 

 

 

              
                čtvrtý turnaj Grand Prix                           
                  v rapid šachu mládeže 

                                          Zlínského kraje  2018 / 2019 
 
 

 

 

13. ročník Májového šachového turnaje mládeže 
 

 
pořadatel:   Valašský šachový klub mládeže, z. s.  
 

termín:  sobota 18. května 2019 
 

ředitel turnaje:  Josef Kovařík, tel. 605 740 292, e-mail: sachy-mladez@seznam.cz  
 

rozhodčí:  Matyáš Kovařík, Klára Dančáková, Vladislav Hrtáň, Josef Kovařík 
 

místo:   Maštaliska, Horní náměstí 3, Vsetín (historická budova naproti Zámku)  
   parkování u Zámku, u Okresního soudu či na parkovišti u Maštalisek 
 

kategorie:  U-10 (narození 2009 a ml.), U-12 (nar. 2007 a ml.), U-14 (nar. 2005 a ml.) 
   dívky startují společně s chlapci 
 

právo účasti:  registrovaní i neregistrovaní šachisté Zlínského kraje i odjinud, i ze zahraničí 
 

program:   prezence    8:15 - 8:45 hod 
  zahájení    9:00 hod 
  předpokládané ukončení  okolo 14:45 hod 

 

systém turnaje: švýcarský na sedm kol, losování dle programu Swiss Manager  
 

hodnocení:  při rovnosti bodů rozhodují další kritéria 1) střední Buchholz    
         2) Buchholz    
         3) Sonneborn-Berger     
         4) počet výher 
 

hodnocení GP ZK:       GP body chlapci:  1. místo - 20 bodů, 2. - 18 b, 3. - 16 b, 4. - 14 b, 5. - 12 b,             
6. - 10 b, 7. - 9 b, 8. - 8b , 9. - 7, 10. - 6, 11. -5, 12. - 4, 13. - 3, 14. - 2, 15. - 1 b. 
GP body dívky: 1. místo - 10 b, 2. - 8, 3. - 6, 4. - 5, 5. - 4, 6. - 3, 7. - 2, 8. - 1 b. 

 

startovné:  30 Kč za jednotlivce (registrovaného i neregistrovaného) 
 

hrací tempo:  2 x 15 minut plus 5 vteřin za každý tah 
 

ceny:   První tři hráči v každé kategorii obdrží medaile, všichni drobnou věcnou cenu. 
   Po skončení turnaje bude vyhodnocen i celý ročník GP Zlínského kraje. 
 

hrací materiál: Zajistí pořadatel turnaje. 
 

přihlášky:  E-mailem, popř. SMS, přihlášky uzavíráme ve čtvrtek 16. 5. ve 20:00 hod,                          
do přihlášky uvést jméno hráče, oddíl, rok narození, popř. aktuální ELO. 

 

občerstvení:  Bude zajištěno - vedle hracích místností bude v provozu bufet. 
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