
TJ Žďár nad Sázavou 
s pověřením Komise mládeže KŠSV a za podpory KŠSV 

 
pořádá 

 

Krajský přebor jednotlivců 
mládeže v rapid šachu 
kategorie HD 10 a 12 

a kategorie HD 14 a 16 
 

 

Termín:   sobota 21. května 2022 

 
Místo konání:  Sokolovna Žďár n. S., 

Doležalovo nám. 528/3, Žďár nad Sázavou 
 

Ředitel turnaje:  Bc. Josef Fišar ml., tel. 773 515 510 
 
Hlavní rozhodčí:  RNDr. Josef Fišar st., josef.fisar.st@post.cz 
 
Systém hry:   dva turnaje švýcarským systémem na 7 kol: 

turnaj MLADŠÍCH budou hrát 
kategorie H10, D10, H12 a D12 
 
turnaj STARŠÍCH budou hrát 
kategorie H14, D14, H16 a D16 
 
hraje se podle pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR 

 výsledky budou započítány na ELO-R 
 

Tempo hry:   20 minut na partii + 5 sekund na tah bez zápisu 
 
Kategorie:   H10, D10 – ročníky 2012 a mladší 
    H12, D12 – ročníky 2010 a 2011 
    H14, D14 – ročníky 2008 a 2009 
    H16, D16 – ročníky 2006 a 2007 
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Právo účasti: turnaje budou otevřené i pro hráče z jiných krajů a 
neregistrované 

 
Právo postupu: mají jen hráči z oddílů Krajského šachového svazu 

Vysočina, mající platnou registraci v ŠSČR ke dni 
pořádání turnaje 

 
Vyhodnocení: medaile a diplomy pro 1-3. místo v kategoriích 

pro hráče KŠSV 
  ceny pro všechny hráče 

vítězové kategorií (krajští přeborníci) mají právo účasti 
na Mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže 
 

Startovné:    120 Kč 
 
Časový harmonogram: prezentace    8:00 – 8:45 
    zahájení    9:00 
    předpokládané ukončení  15:30 – 16:00 
 
Přihlášky: na e-mailovou adresu rozhodčího turnaje: 

josef.fisar.st@post.cz  nejpozději do 16. 5. 2022 
 
Doplňující informace: nevyhlašuje se kategorie do 8 let 

– nejedná se o náborový turnaj 
 
právo postupu na MČR se netýká kategorií do 16 let 
(ale budou krajskými přeborníky) 
 
případné náhradníky za postupující na MČR 
určí krajská Komise mládeže 
 
pořadatel zajistí veškerý šachový materiál 
 
s sebou povinně přezuvky 
 
možnost občerstvení v bufetu 
 
každý nezletilý hráč musí mít po celou dobu konání 
turnaje zodpovědný doprovod starší 18 let, doprovod 
za své hráče plně zodpovídá 
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GDPR: Účastí v tomto turnaji dává účastník (u účastníka 
mladšího 15 let – zákonný zástupce) i jeho doprovod 
souhlas se zpracováním osobních dat pro prezentaci 
výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením fotografií, 
jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatele. 

Covid-19:  Všichni účastníci včetně doprovodů jsou povinni 
dodržovat předepsaná hygienická opatření platná v 
době konání šachového turnaje. 

 
 

 
 

 
Těšíme se na Vaši účast!  

 


