
Šachová škola Velešín 

pořádá ve Velešíně v sobotu 12.11.2022 

6. Velkou cenu Jihočeského kraje v rapid šachu 

Hrací místnost:  

Kulturní a informační centrum města Velešín (3D kino), Družstevní 596, Velešín 

 

Systém hry: 

• Hrají se 4 turnaje v kategoriích podle národního ratingu ELO rapid 

➢ A: rapid Elo 1400 a vyšší 

➢ B: rapid Elo 1200 – 1399 

➢ C: rapid Elo 1001 – 1199 

➢ D: rapid Elo 1000 včetně neregistrovaných 

• Švýcarský systém na 7 kol nebo každý s každým dle počtu účastníků v jednotlivých 

kategoriích. Při malém počtu hráčů v kategoriích A a B je možné kategorie sloučit, 

kategorie A, B, C je možné dosudit. 

• Hraje se dle Soutěžního řádu ŠSČR platného k 1.9.2018 – prohrává druhý nemožný 

tah, u kategorie D třetí nemožný tah. Při nemožném tahu se nepřidávají 2 minuty. 

Hrací tempo: 2x20 minut + 10 vteřin/tah 

Ratingování: výsledky turnajů budou zaslány na zápočet LOK ČR rapid 

Hodnocení: Každá kategorie je hodnocena samostatně, pořadí dle SŘ ŠSČR 



Postupy: 

• prvních 5 ve skupině D postupuje do skupiny C v dalším turnaji VC JK 

• první 3 ve skupině C a B postupují v dalším turnaji VC JK o skupinu výše 

Startovné: 50,- Kč/hráč, hradí se při registraci, uvítáme 1 platbu za hráče ze stejného klubu 

Ceny: první 3 v každé skupině obdrží medaile, věcné ceny pro všechny účastníky 

Podmínky účasti: registrovaní i neregistrovaní narození 2002 a mladší 

Přihlášky: 

• do středy 9.11.2022 20.00 hod na e-mail: zdenek.lovcik@centrum.cz a v kopii na 

sachovaskola@qcc.cz  

• do přihlášky uveďte jméno a příjmení dítěte, rok narození, klub 

• pořadatel uvítá, pokud je to možné, společnou přihlášku hráčů z jednoho klubu 

Oběd: 

• kuřecí řízek, bramborový salát – (80/95),-Kč (dětská/dospělá) porce 

• oběd lze zařídit při minimální objednávce 30 porcí, výdej v místě turnaje (kavárna 

Relax) 

• požadavky na obědy je nutné zaslat do úterý 8.11.2022 20.00 hod 

Občerstvení: kavárna Relax je součástí kina, otevřena po celý den – zázemí pro rodiče 

Časový program: 

• prezence 8.00 – 8.45 

• zahájení v hracím sále v 9.00 hod 

• 1. kolo v 9.15 hod 

• přestávka na oběd po 4. kole 

• vyhlášení výsledků všech kategorií 30 minut po skončení poslední partie 

Organizace turnaje: 

• ředitel turnaje: Zdenek Lovčík/+420 606 796 102 

• hlavní rozhodčí: Jiří Havlíček/+420 775 142 262 

• rozhodčí: Jana Havlíčková/+420 776 209 165 

Ostatní:  

• přihlášením na turnaj hráč souhlasí s využitím audiovizuálních výstupů z akce pro 

potřeby prezentace pořadatele 

• parkování možné na parkovišti před budovou kina, na parkovišti u pošty (cca. 200 m 

od kina, na parkovišti pod supermarketem Trefa (cca. 300 m od kina) 
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