
Krajský přebor družstev mladších žáků ÚKŠS 

2022/2023 
 

Řídící orgán: komise mládeže ÚKŠS 
 

Pořadatel: z pověření KM ÚKŠS ŠK Slavoj Litoměřice 
 

Termín:  sobota 25. 3. 2023 
 

Místo konání: Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7 
 

Ředitel přeboru: Jaroslav Vydra, gp.litomerice@seznam.cz, m.604467643  
 

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Vydra 
 

Účastníci:  viz rozpis soutěže. 
 

Systém soutěže: viz rozpis soutěže. 
 

Tempo hry:  2 x 25 minut + 10 vteřin na tah bez zápisu, podle pravidel 

FIDE pro rapid šach a přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. 

Čekací doba je stanovena na 15 minut. 

 

Vklad:  400 Kč za družstvo přihlášené do 20.3.2023. 600 Kč za 

družstvo přihlášené po 20. 3. 2023. 

 

Postupy:  viz rozpis soutěže. 

 

Časový plán: presence  od  8:30 do 9:50 hodin 

   zahájení  od 10:00 do 10:10 hodin  

   1. až 5. kolo  od 10:20 do 17:10 hodin 

   vyhlášení výsledků od 17:20 do 17:35 hodin 

 

Ceny:   Poháry, medaile, diplomy a věcné ceny. 

 

Podmínka účasti: Účastníci přivezte s sebou na každé družstvo tři kompletní 

šachové turnajové soupravy a troje funkční digitální šachové hodiny. 

 

Náklady:  Všichni startují na vlastní náklady. 

 

Občerstvení: Během turnaje bude možnost volného čaje a zakoupení kafe. 

   Lze objednat oběd v ceně 95 Kč (guláš) 
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Přihlášky: Budou přijímány do vyčerpání kapacit hracích místností. Přihlášky 

posílejte na email gp.litomerice@seznam.cz .V přihlášce uveďte název družstva a 

vedoucího družstva. Zároveň s přihláškou pošlete soupisku. Náležitosti soupisky 

viz rozpis soutěže. 

 

GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let zákonný 

zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů 

na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho 

fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich 

sponzorů. 

 

Spojení:  Presence a zahájení turnaje navazuje na příjezdy vlaků od Ústí nad 

Labem v 9:42, od Klášterce nad Ohří také v 9:42. Na vyhlášení výsledků a 

ukončení turnaje navazují odjezdy vlaků směr Ústí nad Labem a Klášterec nad 

Ohří v 16:14 a 18,14h 

 

Ostatní informace: Turnaj bude započítán na rapid LOK. 

Turnaj se uskuteční pouze za dodržení aktuálních epidemiologických opatření.  

 

 

 

 

Těšíme se na vaši účast 

 

V Litoměřicích dne 16. 1. 2023 

    

                                       Jaroslav Vydra 

                                       ředitel přeboru 
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