
Šachový klub SK Baník Ratíškovice, s finanční podporou Obce Ratíškovice, 

pořádá již VIII. ročník mládežnického turnaje v RAPID šachu 

„Ratíškovské šachy“ 

Turnaj je součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu pro sezónu 2017/2018. 

Všichni hrají jeden společný turnaj, Vyhodnocení bude probíhat ve 3 samostatných kategoriích, a 

to do 16 let (žáci nar. 2002, 2003, 2004, 2005) do 12 let (žáci nar. 2006 a 2007) a do 10 let (žáci nar. 

2008 a mladší). V každé věkové kategorii bude také zvláštní cena pro nejlepší dívku! Souběh cen 

však (tak jako v loňském ročníku) není možný. Každému hráči s aktuální hodnotou rapid 

ELO 1251 a výše bude na začátku turnaje přidán jeden fiktivní bod, který bude po třetím kole 

odebrán. Opatření má zamezit tomu, aby se v prvních kolech potkávali silní hráči se začátečníky. (k 

nám do Ratíškovic jezdí přespolní děti z okolních šachových kroužků, které se šachovou hrou začínají)  

Právo účasti: děti a mládež nar. 2002 a mladší.  

Datum uskutečnění turnaje je sobota 16. 12. 2017 

Hlavním rozhodčím bude Mgr. Miroslav Hurta, pomocný rozhodčí Lukáš Macek 

Místo konání je NOVĚ Spolkový dům, Sportovní 1310. (hned vedle areálu fotbalového hřiště)  

Prosím věnujte pozornost tomuto upozornění: Vzhledem k nedokončené rekonstrukci vnitřního areálu, 

dbejte zvýšené opatrnosti. Parkování je v omezené míře možné už uvnitř areálu, ostatní pak na ulici 

Sportovní. Neparkovat před domy a vjezdy. Děkuji za pochopení. 

Termín přihlášek do 12. 12. 2017, stačí  emailem Miroslav Hurtovi na: mhurta@volny.cz 

Prezentace proběhne od 08:30 max. do 09:15 hod., začátek turnaje pak bude 09.30 hod. 

Startovné činí 60,- Kč. Bude se platit až při prezentaci.  

Turnaj se bude hrát švýcarským systémem na 7 kol tempem 2 x 20 minut na partii. Výsledky budou 

započítávány na LOK ČR v rapid šachu. Čekací doba činí 20 minut od počátku partie. O pořadí budou 

rozhodovat partiové body, střední Buchholz, Buchholz, SB, příp. los 

Pokyny k turnaji v Ratíškovicích: 

Sraz účastníkův sobotu 16. prosince na následujících místech: 

- V Rajhradě na autobusové zastávce u městského úřadu v 7.05 hodin 

- V Brně na parkovišti za hlavním vlakovým nádražím u OD Tesco (před bývalým DDM Junior) v 7.20 hodin.  

Návrat mezi 15.45 – 16.45 hod. Cena dopravy 100,- Kč. Dopravu zajišťuje pan Hurta. Zájemci o dopravu se přihlásí 

mailem na adresu mhurta@volny.cz nebo esemeskou na číslo 724 314 231. V autě je šest volných míst, v případě 

většího počtu zájemců než je kapacita vozu rozhoduje pořadí doručení přihlášky. 

 

mailto:mhurta@volny.cz
mailto:mhurta@volny.cz

