
                             Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek
pořádá ve spolupráci s MKS Vyškov

a za finanční podpory Města Vyškova a nadace Tři brány
XIV. ročník šachového turnaje v rapid šachu pro děti a mládež

„Vyškovská rošáda“
Termín: sobota  5. 1. 2019   
Místo konání:  Besední dům, Jana Šoupala 4, Vyškov
Způsob hry: 3 samostatné turnaje

A  - Turnaj špuntů - ročník 2011 a ml.
Upozornění! Výsledky z kategorie špuntů se nezapočítávají do seriálu KP, 
tedy v případě zájmu o zápočet výsledků do seriálu, je nutné startovat v turnaji 
mladších žáků (turnaj B)
B  - Turnaj mladších žáků - ročník 2007 a ml.
V turnaji B budou vyhlášeny tyto kategorie: HD 10 a HD 12
C  - Turnaj starších žáků a dorostenců - ročník 2003 a ml.
V turnaji B budou vyhlášeny tyto kategorie:HD 14 a HD 16
Turnaje jsou součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže 
v rapid šachu pro sezónu 2018/2019 v kategoriích do 14 let 
(2005 a ml.), do 12 let (2007 a ml.) a do 10 let (2009 a ml.)
Turnaje budou započítány na ELO ČR v rapid šachu.

Ředitel turnaje:         Bc. Karel Hruška, Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Hejný ml. (turnaj A + B) Radka Slepánková (turnaj C)
Systém hry: švýcarský, na 7 kol 
Tempo hry: 2 x 20 minut na partii
Pravidla: - v soutěži bude aplikována směrnice III článek 4 Pravidel FIDE.

- hraje se podle Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach
- 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.

Prezence:  8:30 – 9:15 hod., 1. kolo turnaje 9:30 hod
Předpokládané ukončení turnaje a vyhlášení výsledků:  15:30 -  16:00 hod.
Startovné: 60,- Kč, pro nepřihlášené, nebo přihlášené po termínu, bude startovné 

ve výši 90,- Kč, členové SK Vyškov startovné neplatí.
Hodnocení: body, SBCHZ, BCHZ, progres, los
Ceny: diplomy a medaile pro 1. - 3. místo v každé kategorii H i D.

Věcné ceny dle výběru pro všechny účastníky turnaje.
Hrací materiál: vysílající složka zajistí na každého lichého hráče jednu šachovou 

soupravu včetně šachových hodin.
Přihlášky: zašlete výhradně na email radka.slepankova@seznam.cz

nejpozději do 3. 1. 2019 – v přihlášce stačí uvést pouze počet 
přihlášených žáků pro jednotlivé turnaje.

Různé: během turnaje je možno zakoupit občerstvení formou bufetu.
Za děti zodpovídá po celou dobu turnaje doprovod starší 18 let.
Žádáme účastníky turnaje, aby si s sebou vzali přezůvky. 
Pro výpravy přijíždějící auty zajistíme parkovací kartu, kterou bude 
možné si vyzvednout při prezenci turnaje.

        Rudolf Šperka                              Jan Slepánek                         Mgr. Luboš Kadlec 
předseda SK Vyškov ,z.s.            předseda OŠS Vyškov                    ředitel MKS Vyškov
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