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„O FRYMÍKŮV POHÁR“ 
 

Termín:  sobota 15. 4. 2023 

Místo:   SVČ Klíč Frýdek-Místek, Pionýrů 767, Místek 

Ředitel:  Ing. Petr Záruba, zaruba@chessfm.cz, 739 642 815  

Prezence:  08.00 – 08.40 hod. 

Zahájení:  09.00 hod. 

Zakončení:  16.00 hod.  

Vklad:   100 Kč (členové BŠŠ 50 Kč) 

Rozhodčí:  IA Petr Záruba, Karel Pliska, Lukáš Weissmann 

Účastníci:  děvčata a chlapci (2014 a mladší) 

Hrací tempo:  2 x 20min + 10s/tah (stejné tempo jako bude při MČR do 8 let) 

Hrací systém: švýcarský systémem na 7 kol dle pravidel FIDE, turnaj bude započítán na 
české rapid ELO 

O pořadí rozhoduje:  body, buchholz -1, buchholz, Sonneborn-Berger, vícekrát černé, los 

Harmonogram: prezence –    08.00 - 08.40 
1. kolo   –     09.00  
2. kolo   –     09.55 
3. kolo   –     10.50 
4. kolo   –     11.45   
5. kolo   –     12.40   
6. kolo   –     13.35 
7. kolo   –     14.30 

 vyhlášení –  15.30 
 Časový harmonogram je orientační. Další kolo bude nalosováno ihned po 

dohrání všech partií. Ze zkušenosti z předchozích let vyhlášení se může 
tímto posunout už na 14.30!!!  

Ceny: - Nejlepší chlapci v ročnících 2014, 2015 a 2016 obdrží Frymíkův pohár. 
První tři v těchto ročnících obdrží medaili a diplom. 

- Nejlepší dívky v ročnících 2014, 2015 a 2016 obdrží Frymíkův pohár.  

První tři v těchto ročnících obdrží medaili a diplom. 

Všichni účastníci, kteří vydrží do vyhlášení, dostanou účastnický list a 
sladkou odměnu. 

Přihlášky: zasílejte do 12. 4. 2023 na e-mail: a.stepanova@chessfm.cz, do přihlášky 

uveďte datum narození hráče a klub. 

Přihlášeným po tomto termínu bude účtována přirážka 50 Kč. 

GDPR:  Přihlášením do turnaje zákonný zástupce dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů 

na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci 

pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 
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