
 

 

 

VI. ROČNÍK TURNAJE V RAPID ŠACHU KERSKO 2022 

PROPOZICE 
 

Pořadatel: Šachisté Kersku (David Židlický, Tomáš Vilk a partneři) 

Ředitel turnaje: David Židlický 

Kontakt na pořadatele: Tel.: 608 444 212, e-mail: david@sachy-kersko.cz 

Termín konání: 11. 6. 2022, 10:00 - 16:00 hod. 

Místo konání: Bungalovy Kersko, Kersko 464, 28912 Hradištko 

Hrací systém: Švýcarský systém (program SwissManager) na 7 kol podle platných 
pravidel FIDE pro rapid šach 

Tempo hry: 2 x 15 minut s bonifikací 3 s za každý provedený tah, čekací doba 10 
minut 

Rozhodčí: 

Hlavní rozhodčí: Ing. Milan Petras 

Rozhodčí: David Židlický 

Presence účastníků turnaje: 11. 6. 2022 9:30 - 10:00 hod. v místě konání turnaje 

Časový harmonogram turnaje: 

9:30 - 10:00 - Presence 

10:00 - 10:45 - 1. kolo 

10:45 - 11:30 - 2. kolo 

11:30 - 12:15 - 3. kolo 

12:15 - 13:00 - 4. kolo 

13:00 - 13:45 - 5. kolo 

13:45 - 14:30 - 6. kolo 



14:30 - 15:15 - 7. kolo 

15:30 - 16:00 - Vyhlášení vítězů a ukončení turnaje 

Přihlášky: Na http://www.sachy-kersko.cz nebo prostřednictvím tel. č.: 608 444 212 
do 10. 6. 2022. Omezená kapacita - 45 účastníků. 

Zápočet Elo: Výsledek turnaje bude odeslán na zápočet Rapid Elo ČR 

Hodnocení: 1. Počet bodů, 2. Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná, 3. 
Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, 4. Buchholz, 5. 
Hodnocení podle systému Sonneborn-Berger, 6. Vícekrát černé, 7. Los 

Hrací materiál: Zajištěn pořadatelem 

Startovní listina: Startovní listina přihlášených hráčů bude zveřejněna na internetu 
na stránce http://www.chess-results.com a na www.sachy-kersko.cz. 

Startovné: 100 Kč (Výtěžek ze startovného bude použit k financování odlehčovacích 
pobytů pro pana Michala Masného, který je po těžkém úrazu upoután na invalidní 
vozík. Více informací naleznete na našem webu www.sachy-kersko.cz) 

Ceny: 

1. Věcné (Pohár pro vítěze, medaile, další věcné ceny, sponzorské ceny) minimálně 
do 15. místa 

2. Finanční (1. místo 4000 Kč, 2. místo 3000 Kč, 3. místo 2000 Kč, 4. místo 1000 Kč, 

                      5. - 8.místo 500 Kč ) 

3. Cena pro nejlepšího hráče do 15-ti let. 

4. Cena pro nejlepšího hráče nad 60 let. 

Daší informace: 

Turnaj je tzv. Open Air, tedy hraje se venku a za každého počasí proto je zapotřebí se 
vhodně obléci. Pořadatel zajistí ochranu proti dešti. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, termínu konání turnaje nebo jeho 
úplné zrušení nebo jeho přesunutí do online prostředí z ohledem na aktuální 
epidemiologickou situaci v ČR. 

V místě konání je možné zaparkovat osobní automobily a motocykly. 

V místě konání je možné zakoupit občerstvení (drobné občerstvení zajistí i pořadatel) 

V místě konání je možné se ubytovat. Podrobnosti na www.kersko-bungalovy.cz 
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