Šachový klub SK Baník Ratíškovice, s finanční podporou Obce Ratíškovice,
pořádá X. ročník mládežnického turnaje v RAPID šachu „Ratíškovské šachy“
Turnaj je součástí Jihomoravského kraj. přeboru mládeže v rapid šachu pro sezónu 2019/2020
Všichni hrají jeden společný turnaj, Vyhodnocení bude probíhat ve 3 samostatných
kategoriích, a to do 16 let (žáci nar. 2004, 2005, 2006, 2007) do 12 let (žáci nar. 2008 a
2009) a do 10 let (žáci nar. 2010 a mladší). V každé věkové kategorii bude také zvláštní
cena pro nejlepší dívku! Souběh cen však není možný. Každému hráči s aktuální
hodnotou rapid E LO 1251 a výše bude na začátku turnaje přidán jeden fiktivní bod,
který bude po třetím kole odebrán. Opatření má zamezit tomu, aby se v prvních kolech
potkávali silní hráči se začátečníky.
Právo účasti: děti a mládež nar. 2004 a mladší.
Datum uskutečnění turnaje je sobota 21. 12. 2019
Hlavním rozhodčím bude Mgr. Miroslav Hurta, pomocný rozhodčí Lukáš Macek
Místo konání je Spolkový dům Ratíškovice, Sportovní 1310. Parkování je v omezené míře
možné už uvnitř areálu.
Termín přihlášek do 19. 12. 2019, přihlášky posílejte emailem hlavnímu organizátorovi na:
sachyratiskovice@seznam.cz
Prezentace proběhne od 08:30 max. do 09:15 hod., začátek turnaje pak bude 09.30 hod.
Startovné činí 60,- Kč. Bude se platit až při prezentaci.
Turnaj se bude hrát švýcarským systémem na 7 kol tempem 2 x 20 minut na partii.
Výsledky budou započítávány na LOK ČR v rapid šachu . Čekací doba činí 20 minut od
počátku partie. O pořadí budou rozhodovat partiové body, střední Buchholz, Buchholz, SB,
příp. los
V soutěži bude aplikována směrnice I I I 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.
Ceny věnuje pořadatel a sponzoři pro většinu účastníků turnaje. Bufet bude zajištěn v místě
konání turnaje v restauraci SPORT. Herní materiál si přivezou hráči, resp. vedoucí výprav s
sebou. Na každého lichého hráče připadne jedna hrací souprava. (šachovnice, funkční šachové
hodiny, figurky). ŠK Ratíškovice srdečně zve všechny příznivce šachu a těší se na hojnou
účast.
Případné dotazy lze konzultovat s ředitelem turnaje, kterým je:
Bc. Martin Macek, tel. 605919382

