
 
 

 

Šachový klub Světlá nad Sázavou 
za podpory Města Světlá nad Sázavou 

pořádá 
turnaj v rapid šachu 

O pohár města Světlá nad Sázavou – Memoriál Vlastimila Mareše 
4. turnaj seriálu GRAND PRIX ČR v rapid šachu 2021/2022 (15. ročník) 

z pověření KŠSV vyhlášený jako otevřený  

Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu včetně kat. H18, D18 a H20, D20 
 

    
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Termín konání: Středa 29. prosince 2021 
Místo konání:   Sportovní centrum Pěšinky Světlá nad Sázavou,  

Pěšinky 971, Světlá nad Sázavou 
Ředitel turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, tel.: 731 00 63 64,   

E-mail: chess.svetla@seznam.cz  
Hlavní rozhodčí:  IA Jaroslav Benák  
Právo účasti:  Všichni řádně přihlášení hráči bez rozdílu věku a výkonnosti. 
Prezence:  od 8:00 do 8:40 
   Hráči, kteří se dostaví k prezenci později, nebudou losováni do 1. kola. 
Slavnostní zahájení: v 9:00 
Slavnostní zakončení: cca v 17:00 
Systém:  Švýcarský systém na 9 kol, losování programem Swiss-Manager.  

Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.  
Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí 1. vzájemné partie mezi 
hráči, o které se jedná (dle systému FIDE), 2. Buchholz krácený o nejnižší 
skóre soupeřů, 3. Buchholz, 4. Sonneborn-Bergerův systém, 5. vícekrát 
černé, 6. los. 

Hrací tempo:  2 x 12 minut pro každého hráče plus 5 sekund na tah. 
Zápočet turnaje: Turnaj bude zaslán na zápočet na rapid FRL a rapid LOK ŠSČR. 



Hrací materiál: Pořadatel zajistí veškerý šachový materiál (hodiny DGT 3000 a dřevěné 
šachy.)  

Vklad: Dospělí = 120 Kč. Mládež a ženy = 80 Kč. Hráči z LT ŠSČR = 0 Kč.  
Hráči KŠSV = 100 Kč. 
Hráči přihlášení po termínu přihlášek = 200 Kč.  

Cenový fond:  Finanční ceny:  
1. místo = 2.500 Kč    
2. místo = 2.000 Kč    
3. místo = 1.500 Kč    
4. místo =  1 200 Kč 
5. místo =  1 000 Kč, 6. místo =  800 Kč, 7. místo =  500 Kč,  
8. místo =  300 Kč, 9. místo = 200 Kč, 10. místo = 100 Kč. 
Dále věcné ceny.  
Ceny kategorií GP: Věcnou cenu obdrží nejlepší žena, seniorka, senior, 
juniorka, junior, U16, U14, U12 a U10. 
Vítěz turnaje získá putovní pohár.  

Cenový fond – KP KŠSV: 1. místo = 1.000 Kč, 2. = 600 Kč, 3. = 400 Kč, 4. = 300 Kč,5. = 200 Kč.  
Kategorie KP: nejlepší žena, senior, D20, D18, H20 a H18. – věcná cena.  

Přihlášky: Přihlášky zašlete mailem na adresu ředitele turnaje do 21. prosince 
2021. V přihlášce uveďte příjmení, jméno, rok narození a název oddílu. 
Přihlášky budou přijímány do max. kapacity 160 hráčů. V případně 
omezení budou přihlášky přijímány do maximálního povoleného počtu. 

Občerstvení: Občerstvení je zajištěno v bufetu SC Pěšinky. 
Oběd: Po 4. kole bude přestávka na oběd pro první polovinu šachovnic a po 5. 

kole bude přestávka pro druhou polovinu šachovnic. Oběd bude zajištěn 
v bufetu SC Pěšinky. Závazné objednávky výběr jídla zasílejte současně 
s přihláškami. Máme výběr ze 2 jídel.  
1./ Polévka + hovězí guláš s houskovými knedlíky = 130 Kč. 
2./ Polévka + kuřecí řízek s brambory = 130 Kč. 

Podmínky účasti:  Včasná prezence. Souhlas s těmito propozicemi.  
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechna platná opatření dle 
nařízení MZdr ČR, dle propozic a dle pokynů pořadatele. 

GDPR:  Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný 
zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro 
zápočet turnajů na LOK a FRL a další prezentaci výsledků. Taktéž dává 
souhlas s pořízením jeho fotografií a videí, jejich uchování a prezentaci 
pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 

Různé:  Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic. 
 

Srdečně se těšíme na Vaši účast! 
 

Ing. Zdeněk Fiala, ředitel turnaje 


