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XXXI. ročník turnaje v rapid šachu 

 
Memoriál Antonína Drvoty 

 
26. září 2021 v Teplicích 

 
 

 

Pořadatel:  

ŠK Teplice, spolek, Masarykova 29, 415 01 Teplice, www.skteplice.cz 

 
Hrací sál:  

Dům kultury v Teplicích- estrádní sál, Mírové náměstí 2960, 415 01 Teplice 
 
Termín konání:  

Neděle 26. září 2021 

 

Ředitel turnaje:  

Radek Bayer, Unčínská 1552/14, Teplice 415 01, email: radek.bayer@seznam.cz 

 
Presence:  

7:30 – 8:30 v hracím sále 

 

Hrací systém: 

Švýcarský na 9 kol podle pravidel FIDE pro rapid šach, pro celou soutěž platí článek A4 
přílohy A pravidel. Turnaj nebude započítán na rapid LOK a FIDE. Nasazování bude 

prováděno podle rapid LOK a FIDE. 

 

Šachový materiál: 

Šachy i hodiny zajišťuje pořadatel. 

 
Rozhodčí: 

Radek Škuthan, R2 

 

Tempo hry:  

Zkrácenou hrou 2 x 15 minut + bonifikace 5 vteřin za provedený tah.  
Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je stanovena na 10 minut. 

 

Vklad: (bude vybíráno při presenci v hracím sále) 

100,- Kč / za hráče přihlášeného do 19. 9. 2021 

150,- Kč / za hráče přihlášeného po 19. 9. 2021 

 

Kritéria pro určení pořadí: 

1. Body, 2. Střední Buchholz, 3.Buchholz, 4.Progress 
 

Přihlášky:  

Nejpozději do 19. 9. 2021 na email: radek.bayer@seznam.cz        
popř. na adresu: Radek Bayer, Unčínská 1552/14, 415 01 Teplice 
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ŠK Teplice, spolek, Masarykova 29, 415 01 Teplice, www.skteplice.cz 
 

Přihlášením na akci bere každý účastník na vědomí, že daná osobní data budou využita   

pro potřeby organizace v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů    

a zároveň souhlasí s využitím audiovizuálních výstupů z akce pro potřeby prezentace         
ŠK Teplice, které je v souladu s jeho posláním. 

 

Cenový fond turnaje: 

 

 1. místo 2.000,-Kč 30. místo         věcná cena 

  2. místo 1.500,-Kč 40. místo         věcná cena 

  3. místo 1.200,-Kč 50. místo         věcná cena 

  4. místo 1.000,-Kč 60. místo         věcná cena 

  5. místo 800,-Kč 70. místo         věcná cena 

  6. místo     700,-Kč 80. místo         věcná cena 

  7. místo     600,-Kč 90. místo         věcná cena 

  8. místo     500,-Kč 100. místo         věcná cena 

  9. místo     400,-Kč 31. místo - PRÉMIE věcná cena 

10. místo 300,-Kč Nejmladší hráč věcná cena 

11. místo věcná cena Nejstarší hráč věcná cena 

12. místo věcná cena Ženy  -1.-3. místo věcná cena 

13. místo věcná cena Kategorie r. 2003 a ml.  

14. místo věcná cena 1.-3.místo věcná cena 

15. místo věcná cena Kategorie r. 2008 a ml.  

16. místo věcná cena 1.-3.místo věcná cena 

17. místo věcná cena Dívky r. 2003 a ml.  

18. místo věcná cena 1.-3.místo věcná cena 

19. místo věcná cena Dívky r. 2008 a ml.  

20. místo věcná cena 1.-3.místo věcná cena 

 

* Ceny lze slučovat. 

* Pokud si výherce osobně nepřevezme cenu v turnaji, ta propadne ve prospěch 
pořadatele turnaje.  

 
 

Stravování:  

Pořadatel nezajišťuje. Stravování si zajišťují účastníci sami, přestávka na oběd cca 35 min. 
 
Časový harmonogram turnaje: 

09.00 – 09.15  zahájení turnaje 

09.15 – 12.25  1. - 4. kolo 

12.25 – 13.00  přestávka 

13.00 – 17.00  5. – 9. kolo 
17.15    vyhlášení výsledků 

 

 

 

 

 


