
Město Postoloprty 

Středisko volného času při ZŠ Postoloprty a Šachový klub Postoloprty, z.s.        

pořádají 

z pověření Komise mládeže Ústeckého krajského šachového svazu 

 

Krajský přebor ÚKŠS mládeže v rapid šachu 2023 
 

 

Datum:  1. duben 2023 

Místo:   Základní škola, Draguš 581, 439 42 Postoloprty 

Ředitel turnaje: Mgr. Lenka Hubertová, 720032154, lenka.hubertová@zspostoloprty.cz 

Hlavní rozhodčí: Radek Ulrych, 721763071, ulrychr@seznam.cz 

Účast:                            Aktivní registrovaní hráči a hráčky z oddílů ÚKŠS splňující věkový limit. 

Kategorie:  H8, D8  - 1.1.2015 a mladší 

 H10, D10 - 1.1.2013 a mladší 

 H12, D12 - 1.1.2011 a mladší 

 H14, D14 - 1.1.2009 a mladší 

 H16, D16 - 1.1.2007 a mladší 

 H18, D18 - 1.1.2005 a mladší 

 H20, D20 - 1.1.2003 a mladší 

 

Hrací systém 

a hodnocení: Jednotlivé věkové kategorie dívek a chlapců budou hrát společný turnaj 
na 7 kol švýcarským systémem. Kategorie H8 a D8 budou hrát společný 
turnaj s kategoriemi H10 a D10. Vyhodnocení každé kategorie do 14 let 



bude provedeno samostatně tak, že hráči nižších kategorií nebudou 
vyhodnoceni v kategoriích vyšších. Vyhodnocení kategorií od 16 let 
bude provedeno tak, že hráči nižších kategorií budou vyhodnoceni i v 
kategoriích vyšších. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí: a) 
vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE), b) 
Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, c) 
Buchholz, d) Sonneborn-Berger, e) vícekrát černé, f) los. 

 

Hrací tempo: 2 x 20 minut + 5 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. 

 
Materiál:  Účastníci přivezte s sebou na každého lichého hráče jednu kompletní 

šachovou turnajovou soupravu a funkční digitální šachové hodiny. 
 

Časový plán:   Presence    od   8:00 do 10:00   

   Zahájení    od 10:00 do 10:10 

   1. až 7. kolo    od 10:10 do 17:00 

   Vyhlášení výsledků   od 17:10 do 17:30 

 

Ceny:  Poháry, medaile, diplomy a věcné ceny. 
 

Postupy:  Z krajského přeboru lze postoupit do mistrovství ČR v rapid šachu 2023 

podle pravidel KM ŠSČR v kategoriích D10, H10, D12, H12, D14 a H14. 

Při určování postupujících se na hráče a hráčky v kategoriích D8 a H8 

hledí jako na hráče a hráčky kategorií D10 a H10. 

 

Přihlášky:  Posílejte na email ulrychr@seznam.cz  do 29. 3. 2023 nebo písemně na 
adresu: Radek Ulrych, P. Obrovce 2251, 440 01 Louny. 

 
Startovné:   100,- Kč za hráče jmenovitě přihlášeného do 29. 3. 2023 

   200,- Kč za hráče jmenovitě přihlášeného po 29. 3. 2023 

Různé:   Turnaj bude započítán na rapid LOK ČR. 

   Všichni startují na vlastní náklady. 

Do 29. 3. 2023 je možnost objednat si oběd (polévka, kuřecí řízek, 

brambor, nápoj) v hodnotě  90,- Kč. 

 

mailto:ulrychr@seznam.cz


Dopravní spojení: Děčín (7:25), Ústí (7:42), Lovosice (8:02), Postoloprty (9:15) 

   Povrly (6:44), Ústí (7:06), Lovosice (8:02), Postoloprty (9:15) 

Hněvice (7:35), Lovosice (8:02), Postoloprty (9:15) 

   Litoměřice (7:44), Postoloprty (9:15) 

Klášterec (7:13), Chomutov (7:36), Most (8:03), Louny (8:59), 

Postoloprty (9:15)  

Žatec (9:33), Postoloprty (9:47) 

     

 

Na Vaší účast se těší pořadatelé. 

 

 

           Radek Ulrych                     Mgr. Lenka Hubertová 

          ŠK Postoloprty                                                   ZŠ Postoloprty  


