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Velká cena Jiho českého kraje KP 2018/19 
1. turnaj v rapid šachu mládeže-open 

 
Vyhlašovatel sout ěže:  Komise mládeže Jihočeského kraje 
 
Pořadatel turnaje:  ŠA VŠTE České Bud ějovice  
 
Ředitel turnaje:   Ing. Rudolf Černík 
 
Kontakt   tel 604 104 593, e-m cernikr@volny.cz  
 
Termín:     Sobota 20. října 2018   
 
Místo konání:   Menza VŠTE, Okružní 517/10 Č. Budějovice 
 
Hl. rozhod čí:    Martin Hejda 
 
Kategorie:    
Hraje se ve skupinách (označené „A“, „B“ „C“ atd. bez rozdílu věku a pohlaví. 
Pořadatel složí skupiny dle počtu přihlášených do 3 a více skupin po 14–18 
hráčích. Poslední skupina bude mít min. 8 hráčů. Nasazení do skupin je podle 
Ela ČR-R k 5. září 2018.   
 
Časový program:  8:00 - 9,00  Prezence 

9:15   Zahájení 1. kola 
Bude vyčleněn čas na oběd  

   V cca 16:00  Ukončení 
 
Právo ú časti:   Hráči narozeni 1. 1. 2001 a mladší včetně registrovaní i  

neregistrovaných v JčŠS. Turnaj je otevřený i pro hráče 
mimo JčŠS. Do celkového pořadí seriálu se ale  
nezapočítávají 

 
Tempo:  2 x 20 min + 5 s na každý tah – min. u skupiny „A“ a „B“ 
   U poslední skupiny může být tempo 2 x 25 minut s možností  

používání analogových hodin    
 

Systém hry:   Dle počtu účastníků, předpokládá se „švýcar“ na 7 kol, v souladu  
s „Rozpisem soutěže“ 
Hráči na 1.-3.místě postupují do vyšší skupiny pro příští turnaj.  
Hráči na posledních 3 místech naopak sestupují do nižší skupiny  
pro příští turnaj  

 
Hodnocení:  Body dle „Rozpisu soutěže“ celého seriálu (web JčŠS)    
 
Startovné:  Všichni hráči     50,- Kč 
     
Ceny:   Hráči na 1. – 3. místě medaile a věcná cena.  

Další dle možnosti pořadatele.  
 
Výsledky:   umístění ve skupinách se promítne bodově do seriálu všech 4  

turnajů a po 4. turnaji budou vyhlášeny výsledky v kategoriích:  
HD8 ročník 2011–mladší  HD10 ročníky 2009-2010  
HD12 ročníky 2007–2008  HD14 ročníky 2005–2006  
HD16 ročníky 2003–2004  HD18 ročníky 2001-2002 
včetně předání pohárů.  
 Všechny turnaje se odesílají na zápočet ELO ČR-R 

 
Materiál:  Zajistí pořadatel. V případě potřeby požádá e-m oddíly z JčŠS o 

výpomoc 
 
Přihlášky: Pořadatel turnaje bezpodmínečně požaduje přihlášky předem, 

nejpozději v pátek 19.10. 2018 do 18:00 hod. 
     V přihlášce uvést jméno, příjmení, rok narození a oddíl.  
Zaslat na :  cernikr@volny.cz, v kopii m.hejda@seznam.cz  
 
Hráč přihlášený po termínu či na míst ě platí startovné +30,- K č  ¨ 
 
Oběd:  Lze zajistit v menze - nutno objednat nejpozději 15.10.2018 do  
  14 hod na cernikr@volny.cz. Jídelní lístek viz příloha. 
  Omezená možnost zakoupení oběda bez předchozího objednání. 
  Kantýna v provozu celý den. 
 
  

Na turnaj srdečně zve pořadatel 
ŠA VŠTE Č. Budějovice 

 


