
 

Vás srdečně zvou na 20. ročník turnaje jednotlivců mládeže v rapid šachu  

„Litoměřický pohár“ zařazeného do XX. ročníku seriálu Grand Prix jednotlivců mládeže 

Ústeckého krajského šachového svazu 

Místo konání: Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7, Litoměřice  

Datum konání:  12. února 2022  

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

Rozhodčí turnaje: Ing. Josef Lácha a Michael Pospíchal  

Kategorie: - mladší žáci: nar. v r. 2011 a mladší  

 - starší žáci: nar. v r. 2007 a mladší  

 - dorostenci: nar. v r. 2003 a mladší  

Účastníci: startovat mohou registrovaní i neregistrovaní jednotlivci, každá kategorie 

hraje samostatný OPEN 

Systém hry: 7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí 

vzájemný zápas, střední Buchholz, Buchholz, Sonneborn-Berger, vícekrát 

černé, los 

Tempo hry:  2 x 20 min. + 5 s na tah, bez zápisu, podle pravidel FIDE pro rapid šach, 

a podle Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach, čekací 

doba 15 minut od stanoveného začátku partie 

Vklad: a)80,- Kč na hráče přihlášeného do 8.2.2022 

 b)100,-Kč za hráče přihlášeného po 8.2.2022  

                                každý startuje na vlastní náklady  

Orientační časový plán: prezence do 09.00 hodin  

zahájení v 09.10 hodin  

1. kolo: 09.20 – 10.10 hodin   

2. kolo: 10.15 – 11.05 hodin 

3. kolo: 11.10 – 12.00 hodin 

přestávka na oběd 

4. kolo: 12.40 – 13.30 hodin 

5. kolo: 13.35 – 14.25 hodin 

6. kolo: 14.30 – 15.20 hodin  

7. kolo: 15.25 – 16.15 hodin 

vyhlášení výsledků od 16.30 do 16.45 hod., ukončení: do 17.00 hod. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového plánu.  

Ceny: Poháry, diplomy a věcné ceny  
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Podmínka účasti: a)  zaslat přihlášku do turnaje emailem na adresu gp.litomerice@seznam.cz 

(jméno, narození, ELO, zařazení do kategorie a oddíl)  

b) na každého lichého hráče jedna kompletní šachová souprava a funkční 

digitální šachové hodiny  

Zápočet:  Výsledky turnaje budou v rámci seriálu GP započítány na rapid LOK.  

Organizační pokyny: doprava vlakem, autobusem nebo autem. Centrální školní jídelna se 

nachází nad Jiráskovými sady mezi krytým bazénem a gymnáziem v ulici Svojsíkova, 

viz www.mapy.cz. Pro pohodlí vhodné přezůvky. 

Občerstvení: k dispozici bude pro účastníky čaj, lze si objednat oběd, cena obědu cca 85,- Kč 

(bude upřesněno), obědy se platí u pořadatele při prezenci, objednávku na počet obědů je 

nutné zaslat nejpozději do 8.2.2022 (oblíbený gulášek)   

Těšíme se na vaši účast ☺.   

V Litoměřicích dne 13. prosince 2021  

                                                                                              Za organizátory: Jaroslav Vydra 

 Doprava: do Litoměřic 

1. Děčín (7,30) Povrly (7,44) Ústí n.L.z. (8,03)  

2. Klášterec (5,42) Chomutov(6,05) Most(6,53),Teplice (7,34) 

3. Štětí (7,05)  

4. Postoloprty(6,09) 

                  z Litoměřic 

1. LT-město (17,26) UL(17,55), Děčín (18,24)   

2. LT horní nádr.(17,43) ,Postoloprty (19,46)  

 3. LT-město(17,26),TP(18,17), Most(19,00), Chomutov (19,20),    

Klášterec n. O. (19,48) 

 4. LT-město (17,12) Štětí(17,29)   

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 
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