
 

 ŠK DURAS BVK - Královo Pole  
 

pořádá ve spolupráci se Sokolem Brno - Řečkovice  
a za finanční podpory ÚMČ Brno - Královo Pole 

 

14. ročník žákovského turnaje v rapid šachu  
 

Memoriál Lubomíra Gillara 
 

Turnaj je součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu pro sezónu 
2014/2015 v kategoriích do 14 let (2001 a ml.), do 12 let (2003 a ml.) a do 10 let (2005 a ml.) 

 
Datum      :  sobota  14. 2. 2015 

Místo konání    : Sokolovna Brno - Řečkovice, Vážného 2/19 
                           (cca 20min od hlavního nádraží tramvají č. 1 na konečnou do Řečkovic, pak 1 min. chůze)        

Přihlášky   : do 10. 2. 2015 na adresu ředitele turnaje: Ladislav Palovský, Jírova 4, 628 00, Brno,      
e-mail: ladislav.palovsky@gmail.com,  mob: 603 189 266 

Právo účasti :  hráči a hráčky narození v roce 1999 a mladší 

Prezence  :  8,45 - 9,15 hod. 1. kolo v 9,30 

Vklad      : 50,- Kč do termínu přihlášek, 70,- Kč po termínu; platba při prezenci 

Systém        :  2 turnaje švýcarským systémem na 7 kol se zápočtem na rapid LOK: MŽ (nar. 2003 a 
mladší) a SŽ (nar. 1999 a mladší)  

Hrací tempo     :  2 x 20 minut na partii 

Pravidla  : Hraje se podle Pravidel šachu FIDE s aplikací přílohy G4. Nepřípustný tah se trestá 
přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po 
dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii. 

Hodnocení   :  pro sezonu 2014/2015 (postupy na MČR v rapid šachu mládeže 2015) v kategorii                  
do 14-ti let (2001 a ml.), 12-ti let (2003 a ml.), 10-ti let (2005 a ml.) a 8-mi let (2007 a ml.) 

Pořadí : body, střední Buchholz, Buchholz, větší počet výher, los 

Ceny        : hodnotné věcné pro většinu účastníků 

Ostatní : pro vstup do hracího sálu jsou nutné přezůvky!! 

Občerstvení  :  bufet u hracího sálu 

Materiál      : každý hráč resp. dvojice hráčů přinese šachovou soupravu a funkční šachové hodiny, 
omezené množství materiálu zapůjčí pořadatel za poplatek 30,- Kč 

Se zájmem očekáváme a těšíme se na účast zástupců jednotlivých klubů. 
 
                                                                                                                   ŠK DURAS BVK - KRÁLOVO POLE     
                                                                 
Reklamní partneři:  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, http://www.bvk.cz 
 Tespo engineering, s.r.o., Brno, http://www.tespo-eng.cz 
 Top Moravia Health, s.r.o., Brno, http://www.tmhklinika.cz 

Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, Brno, http://www.dsbrno.cz 
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