
          Šachový oddíl TJ Hodonice
          pořádá šachový turnaj mládeže,

          hraný jako Memoriál Rostislava Obrdlíka

OPEN HODONICE 2021
otevřený Jihomoravský krajský přebor mládeže v rapid šachu 2021

Termín: sobota 19. června 2021. Turnaj se bude hrát za platných  protikoronavirových
opatření, která budou zveřejněna na odkazu http://jmsschess.cz/ nejpozději   
16. června 2021.

Místo: sál kulturního domu v Hodonicích

Ředitel turnaje: Roman Matula
Rozhodčí: Radek Skoumal, 604 581 148, radys73@gmail.com
Organizační pracovník: František Šimík

Přihlášky: na mailovou adresu rozhodčího do 11. června 2021

Právo účasti: hráči a hráčky narození v roce 2007 a mladší

Kategorie: krajští přeborníci se budou vyhlašovat v následujících kategoriích:
• H10 D10 (nar. v roce 2011 a mladší)
• H12 D12 (nar. v roce 2009, 2010)
• H14 D14 (nar. v roce 2007, 2008)
Každý hráč bude vyhodnocen jen ve své kategorii. Kdo chce být hodnocen 
v jiné kategorii (dívky mohou být hodnoceny v kategorii chlapců, každý může
být hodnocen ve vyšší věkové kategorii), sdělí toto své přání při prezenci 
rozhodčímu

Startovné: 50 Kč, platba při prezenci

Hrací systém: švýcarský na 7 kol, 2 x 15 minut + 5 vteřin na tah. Nepřípustný tah se trestá 
přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za 
prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže
partii. Turnaj bude započítán na rapid LOK ČR

Pomocná kritéria: střední Buchholz, Buchholz, větší počet výher, los

Časový rozvrh: 8.30 – 9.25 prezence
9.30 – 9.40 zahájení, losování
9.45 – 15.30 1. – 7. kolo
15.45 vyhlášení výsledků, předání cen

Hrací materiál: startující přivezou na každého lichého hráče jednu šachovou soupravu a 
funkční digitální hodiny

Cenový fond: medaile a diplomy pro první tři krajské přeborníky a přebornice v každé 
věkové kategorii, věcné ceny pro nejlepší, před začátkem kola losujeme 
čokoládu

Občerstvení: zajištěno pořadatelem dle aktuálních hygienických podmínek

Na Vaši účast se těší pořadatelé

http://jmsschess.cz/
mailto:radys73@gmail.com

