
Grand Prix Zlínského kraje žáků v rapid šachu 2019/2020 – 1. turnaj 
 
Řídící orgán:          Komise mládeže ŠSZK  

 

Vedoucí soutěže:   Pavel Růčka, Za Stodolami 1490, 686 04 Kunovice,  

  mobil: 605 063 310, e-mail: Pavel.Rucka@worldonline.cz  

 

Pořadatel:              ŠK Zlín-Malenovice 

 

Ředitel turnaje:     Josef Tomek 

 

Kategorie:          H+D14 (2006-2007), H+D12 (2008-2009), H+D10 (2010 a mladší). 

  Turnajů se mohou účastnit i hráči, kteří mají přímý postup na MČR v rapid šachu 2020.    

Dívky budou hrát  s chlapci v jedné kategorii. Vyhlašovány budou zvlášť. 

  Turnajů se mohou účastnit hráči a hráčky nejen ze Zlínského kraje. 

  Do bodování GP se počítají jen hráči a hráčky ze Zlínského kraje.  

 

Termín a místo:     23. listopadu 2019, ZŠ Zlín-Malenovice, tř. Svobody  868, jídelna, přezouvá se 

 

Časový program:   prezentace 8:00 až 8:50 hod., 

                                1. kolo v 9:00 hod.  

 vyhlášení výsledků v cca 15:00 hod. 

 

Systém turnajů:     Švýcarský na 7 kol řízený počítačem (program Swiss Manager). 

 

Systém turnaje: 2 x 15 minut + 5 s bonifikace za tah na partii se zápočtem na ELO rapid. Nepřípustný tah 

se trestá přidáním dvou minut soupeři, partie bude prohlášena za prohranou teprve po 

dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii. 

 

Hodnocení:            1.Body, 2.střední Buchholz, 3.Celkový Buchholz, 4. Sonneborn-Berger, 5.Počet výher 

 

Startovné:         30 Kč, částka bude sloužit k úhradě nákladů pořadatele 

 

Hodnocení GP:      GP body chlapci: za 1. místo 20 bodů, 2. – 18, 3. – 16, 4. – 14, 5. – 12, 6. – 10, 7. - 9,  

                               8. – 8, 9. - 7, 10. – 6, 11. -5, 12. – 4, 13. – 3, 14. – 2, 15. – 1 . 

                               GP body dívky:  za 1.  místo 10 bodů, 2. – 8, 3. – 6, 4. – 5, 5. – 4, 6. – 3, 7. - 2, 8. – 1. 

 

Ceny:                       První tři hráči a hráčky v každé kategorie získají medaile, diplomy a nejlepší hráči a   

hráčky obdrží věcné ceny.  

 

Občerstvení:           Bufet bude tradičně v hrací místnosti.  

 

Přihlášky:               Na adresu ředitele turnaje do čtvrtka 21.11.2019 do 22:00.  Nutno dodržet s ohledem na 

přípravu hracích prostor. Nahlásit jména, oddíl a datum narození. 

 

Šachový materiál:  na každé dva hráče doveze oddíl jednu šachovou soupravu a digitální hodiny. 
                         

Josef Tomek                                                                                                         

ředitel turnaje                                                                                                              
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