
Vyškovská rošáda – info pro členy Lokomotivy Brno
Termín: sobota  5. 1. 2019   
Místo konání:  Besední dům, Jana Šoupala 4, Vyškov
Způsob hry: Právo účasti: dětí narozené 2003 a mladší

Turnaje jsou součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže 
v rapid šachu pro sezónu 2018/2019 v kategoriích do 14 let 
(2005 a ml.), do 12 let (2007 a ml.) a do 10 let (2009 a ml.)
Turnaje budou započítány na ELO ČR v rapid šachu.

Systém hry: švýcarský, na 7 kol 
Tempo hry: 2 x 20 minut na partii
Prezence:  8:30 – 9:15 hod., 1. kolo turnaje 9:30 hod
Předpokládané ukončení turnaje a vyhlášení výsledků:  15:30 -  16:00 hod.
Startovné: 60,- Kč, pro nepřihlášené, nebo přihlášené po termínu, bude startovné 

ve výši 90,- Kč, členové SK Vyškov startovné neplatí.
Ceny: diplomy a medaile pro 1. - 3. místo v každé kategorii H i D.

Věcné ceny dle výběru pro všechny účastníky turnaje.
Různé: během turnaje je možno zakoupit občerstvení formou bufetu.

Žádáme účastníky turnaje, aby si s sebou vzali přezůvky. 
Pro výpravy přijíždějící auty zajistíme parkovací kartu, kterou bude 
možné si vyzvednout při prezenci turnaje.

Sraz v Brně v sobotu 5. ledna 2019 na vlakovém nádraží v Brně – Židenicích dole při vstupu 
u pokladny v 8.00 hodin – pojedeme odtud vlakem nebo auty podle počtu přihlášených 
účastníků. V Rajhradě bude sraz na autobusové zastávce u městského úřadu v 7.30. 

S sebou peníze na startovné (60,- Kč), peníze na cestu (50,- Kč, pokud současně bude jakákoli 
průkazka s fotkou, na které se prokáže nárok na poloviční jízdné, jinak 100,- Kč), průkazku 
zdravotní pojišťovny (nebo její xerokopii), jídlo a pití na celý den nebo peníze na zakoupení 
občerstvení.

Návrat do Brna-Židenic na vlakové nádraží mezi 16.30 - 16.50 hodin, do Rajhradu autem 
mezi 16.50 – 17.15 hod.

Přihlášky: výhradně Miroslavu Hurtovi mailem mhurta@volny.cz nebo SMS zprávou 
724 314 231 do 3.1. 23:00

Na základě přihlášek bude poté sbalen a zajištěn šachový materiál.
Pro nepřihlášené a pro nečleny Lokomotivy Brno materiál nezajišťujeme!
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