
Šachový oddíl T.J. Sokol Český Brod
ve spolupráci se Středočeským šachovým svazem 

pořádá

Krajský přebor mládeže v rapid šachu pro rok 2013
kategorií  H,D14 (r.99, 2000), H,D12 (r.2001, 2002) a H,D10 (r.2003 a ml.)

Termín: sobota 20. 4. 2013, prezence 8:15–9:00, zahájení v 9:30, předpokládaný konec v16:30

Místo: Sokolovna, Tyršova ulice 314, Český Brod

Právo účasti: Děvčata a chlapci narození 1. 1. 1999 a mladší, registrovaní v oddílech Středočeského 
šachového svazu. Kontrola proběhne podle databáze ŠSČR. Neregistrovaní hráči 
budou přijati výjimečně, v omezeném počtu bez možnosti postupu na MČR.

Ředitel turnaje: Zuzana Koudelková

Hlavní rozhodčí: Ing. Zdeněk Chybný, rozhodčí 2. třídy

Systém hry: Švýcarský systém na 7 kol podle pravidel FIDE pro rapid šach,
 2 x 20 minut + 5 vteřin na tah na partii, bez zápisu.
Tři samostatné turnaje jednotlivců: H,D10 - hráči narození v roce 2003 a mladší

H,D12 - hráči narození v roce 2001 a mladší
H,D14 - hráči narození v roce 1999 a mladší

Pořadí určí: a. počet bodů, b. v případě dělení prvního místa či dělení postupového 
místa lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud 
všechny vzájemné partie byly sehrány, c. střední Buchholz, d. Buchholz, 
e. Sonnenborn-Berger, f. progresivní skóre, g. los.

Postupy na M ČR: Počty postupujících na M ČR, které se hraje 14.-15.9.2013:
H10 – 3 ,        H12 – 3 ,        H14 –5,       D10 – 4,       D12 – 3 ,       D14 – 3

Ceny: První tři ve všech chlapeckých i dívčích kategoriích obdrží medaile, vítězové i 
diplomy. Věcné ceny pro prvních 10 v pořadí v každé kategorii. Cena pro nejmladšího 
účastníka.

Startovné: 50,- Kč

Přihlášky: do 18. 4. 2013 na: Zuzana Koudelková, Dürerova 2173/10, 100 00 Praha
e-mail: zuzka.koudelkova@centrum.cz a mobil 776 215 174
V přihlášce uveďte celé jméno, datum narození, ELO nebo VT.
Hráči, kteří nebudou přihlášeni předem, mohou být přijati do turnaje pouze do 
vyčerpání kapacity hrací místnosti.

Občerstvení: Po dobu turnaje bude v sokolovně otevřeno občerstvení (párky, limo, cukrovinky,...).

Podmínky účasti: Na každého lichého hráče je nutné přivézt 1 kompletní soupravu a digitální hodiny.
Dopravní spojení: Vlak odjezd z Prahy, Masarykova nádraží 7:47, příjezd Český Brod 8:25

Vlak odjezd Kolín 7:41, příjezd Český Brod 8:14

Aktuální informace o turnaji najdete na www.sokolceskybrod.cz

Za pořadatele se na setkání těší

Zuzana Koudelková   Ing. Zdeněk Chybný   Ing. Ivan Koudelka   Ing. Miroslav Urban

http://www.sokolceskybrod.cz/

