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Krajský přebor mládeže v rapid šachu
3. turnaj – OSTRAVA
Cíl:

POSTUP NA MČR MLÁDEŽE V RAPID ŠACHU 2022

Termín:

sobota 22. leden 2022

Místo:

Kulturní dům AKORD, Ostrava-Zábřeh, nám. SNP

Garant:

Karel Pliska, tel. 604 377 977, karelpliska@seznam.cz

Trenéři:

Karel Pliska, Lukáš Weissmann

Sraz:

u bazénu v Místku v 8.00 hod. (pojede se objednaným autobusem)

Návrat:

na parkoviště u bazénu v Místku cca 15.00 – 15.30 hod.

Systém:

kategorie chlapci a dívky r. 2004, 2008, 2010 a 2012 a mladší
7 kol – 2x15 minut + 5 sekund za každý provedený tah

Informace:

Prvních 20 hráčů z každého turnaje získá body do celkového pořadí
a počítají se čtyři nejúspěšnější turnaje.
Výsledky budou započteny na rapid LOK.

Ceny:

1. Vítězové chlapci/dívky každé kategorie obdrží pohár.
2. První tři chlapci/dívky každé kategorie obdrží diplomy a medaile.
3. Stejné ocenění obdrží chlapci/dívky z kat. HD10 do 8 let (roč. 2014 a mladší).

Nezapomenout:

respirátor, červené tričko BŠŠ, stravu a pití na celý den (bufet v budově).

Finance:

Jízdné hráč
Jízdné doprovod hráče v autobuse
Snížený vklad do turnaje
Celkem:

100 Kč
50 Kč
50 Kč (sleva podmíněna tričkem BŠŠ,
BŠŠ přispívá 30 Kč)
150 Kč hráč bez doprovodu
(200 Kč hráč s doprovodem v autobuse)

Finance se budou vybírat v hotovosti při srazu (pokud volíte vlastní dopravu, uhraďte
garantovi na místě, nikoliv při prezenci).
Trenérské zajištění je plně v režii BŠŠ!
Přihlášky:

na email a.stepanova@chessfm.cz nejpozději do úterý 18. 1. 2022
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COVID 19:

Účastníci turnaje a jejich doprovod jsou povinni se řídit aktuálně platnými
protiepidemiologickými nařízeními v době konání turnaje, jinak mohou být z turnaje
vyloučeni/vykázani bez náhrady.

POZOR:

Všichni účastníci turnaje budou mít nasazený respirátor po celou dobu turnaje s
výjimkou hráčů při hře v jednotlivých kolech turnaje.

Podmínky účasti:

Hráči/hráčky nad 12let – platné úplné očkovaní před min. 14 dny nebo po nemoci
O – N – T Covid-19 do 180 dní nebo PCR test provedený nejdříve 16. 01. 2022.
Doprovod starší 18let – platné úplné očkovaní před min. 14 dny nebo po nemoci
Covid-19 do 180 dní.
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