
Krajský přebor Vysočiny družstev v rapid šachu a bleskovém šachu  

sobota 16. listopadu 2019  

 

Pořadatel :   ŠK Caissa Třebíč ve spolupráci  s DDM Třebíč a KŠSV 

Místo konání:   DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč 

Ředitel turnaje: Luboš Svíženský,   Rozhodčí: Josef Kratochvíl 

Termín konání: sobota 16. listopadu 2019 – oba turnaje v jeden den 

Právo účasti:     Systém OPEN, 4 členná družstva s jedním náhr., max. 5 členů na soupisce 

Družstva v KP : družstva s hráči z jednoho oddílu registrovaného v KŠSV, povolen je start 

jednoho hosta nebo cizince, který byl na soupisce oddílu v sezoně 2018 / 2019, max. 5 členů 

Hrací systém:   dle počtu družstev, švýcarský systém nebo systém každý s každým 

Zápočet turnaje : rapid LOK ČR + FIDE oba turnaje    Hrací materiál: zajistí pořadatel 

Tempo hry:  2 x 15 minut rapid,  2 x 5 minut blesk, dle pravidel FIDE 

Kritéria :   zápasové body (3 výhra, 1 remíza) , olympijské skóre, vzájemný zápas, los 

Provázanost turnajů : žádná, jedná se o dva na sobě nezávislé turnaje 

Vklady:  Jednotné pro všechny 200,- Kč za družstvo v blesku a 200,- Kč za družstvo v rapidu 

Přirážka na startovném: 100,- Kč za družstvo , přihlášení po 12. 11. 2019 

Cenový fond pro družstva startující v KP : (složení družstev viz výše) – tři nejlepší 

rapid: 1200 Kč , 800 Kč, 400 Kč      blesk:  1200 Kč , 800 Kč, 400 Kč   

Cenový fond pro družstva mimo KP:  finanční ceny pro tři nejlepší  

rapid: 50 %, 30 %, 20 % vybraných vkladů od družstev startujích mimo KP  

blesk: 50 %, 30 %, 20 % vybraných vkladů od družstev startujích mimo KP 

 

Časový harmonogram:  

sobota  8.00 až 8.45 prezentace,  9.00 – 13.00  rapid turnaj, 14.00 – 16.00 blesk     

Přihlášky: pouze emailem na adresu: Sviza81@seznam.cz do 12. 11. 2019 včetně. Přihlásit 

možno družstvo bez určení konkrétních členů, tito budou nahlášení při prezenci 

mailto:Sviza81@seznam.cz

