
Komise mládeže Šachového svazu Libereckého kraje 

vyhlašuje 
 

Krajský přebor žáků v rapid šachu 2015 
 

KP bude sehrán v rámci 15. ročníku turnaje 

Memoriál J. Klápštěho 

ve spolupráci s DDM Nové Město pod Smrkem 

 
Termín: sobota 16. května 2015 

Pořadatel: DDM Nové Město pod Smrkem 

Ředitel turnaje: Romana Zemanová 

Hlavní rozhodčí: Ivan Kopal 
 

Místo: Nové Město pod Smrkem, Jindřichovická 316, Dělnický dům (na náměstí) 

Právo účasti: hráči registrovaní v ŠSLK a neregistrovaní hráči z kroužků v rámci ŠSLK 

Hrací systém:  hraje se dle Pravidel FIDE pro rapid šach s českou modifikací a Soutěžního řádu ŠSČR, hrají 

se turnaje po jednotlivých kategoriích švýcarským systémem na 7 - 9 kol, tempo 2 x 20 minut, 

v případě malého počtu přihlášených pořadatel může turnaje sloučit. 

Turnaj bude započítán na LOK-rapid. 
 

Vklad: 50 Kč 
 

Kategorie: H8 (chlapci nar. v roce 2007 a mladší) 

H10 (chlapci nar. v roce 2005 a mladší) 

H12 (chlapci nar. v roce 2003 a mladší) 

H14 (chlapci nar. v roce 2001 a mladší) 

H16 (chlapci nar. v roce 1999 a mladší) 

 

D8 (dívky nar. v roce 2007 a mladší) 

D10 (dívky nar. v roce 2005 a mladší) 

D12 (dívky nar. v roce 2003 a mladší) 

D14 (dívky nar. v roce 2001 a mladší) 

D16 (dívky nar. v roce 1999 a mladší)

Časový plán: 09.30 - 09.50 prezence 

 09.55 losování, zahájení turnaje 

 10.00 - 15.15 1. - 7. kolo 

 15.30 - 15.45 vyhlášení výsledků 
 

Postupy: do republikového přeboru postupují vítězové (krajští přeborníci) kategorií H10, H12, H14, 

D10, D12 a D14, další v pořadí KP jsou náhradníky pro případ odmítnutí postupu vítězem. 

Postoupit mohou, jen pokud jsou ke dni KP členy oddílu ŠSLK a mají platnou registraci 

v ŠSČR. 

V kategorii H14 navíc KM ŠSLK přidělí „divokou kartu“ - žádost nutno podat do 20:00 dne 

16. 5. e-mailem předsedovi KM. Pokud KM nerozhodne (či žádná žádost nebude) získá 

druhé postupové místo 2. v pořadí KP. 
 

Ceny: drobné věcné ceny pro nejúspěšnější v každé kategorii, 

 první tři v každé kategorii obdrží medaile a diplomy. 
 

Hrací materiál: každý lichý hráč jednoho klubu přiveze jednu kompletní soupravu (figury, šachovnice, 

digitální hodiny). Bez tohoto materiálu pořadatel nemusí přijmout hráče do turnaje. 
 

Přihlášky: písemně, tak aby do 13. 5. došly na adresu Romana Zemanová, Rozkošná 484, Nové 

Město pod Smrkem, PSČ 463 65 nebo e-mail romana.zemanova@quick.cz 

 Předem nepřihlášení hráči jen do vyčerpání kapacity hrací místnosti (cca 100). 

V Novém Městě pod Smrkem 21. dubna 2015 

 Jan Malec v. r. Romana Zemanová v. r. 
předseda KM ŠSLK TJ Nové Město pod Smrkem
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