
 

HOTEL HUKVALDY 

 

 

BESKYDSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA  

 
 

vyhlašují: 
 
 

šachový turnaj pro mládež 

 

„HUKVALDSKÉ ŠACHOVÁNÍ“ 
 

 

Hukvaldy 14. 5. 2022 



HUKVALDSKÉ ŠACHOVÁNÍ 
Turnaje se zápočtem na rapid LOK 

 
 

Termín:   14. 5. 2022 

Místo:   Hotel Hukvaldy, č. p. 24 (http://www.hotelhukvaldy.cz) 

- je možné použít parkoviště v areálu hotelu 

Hrací sál:  Kongresový sál hotelu – boční vchod hotelu (bude označen) 
 
Prezence:  08.00 - 08.40 hod.! 
 
Zahájení:  09.00 hod. 
 
Ukončení:  cca 14.30 až 15.00 hod. 
 
Vklad:   70 Kč pro členy BŠŠ, ostatní 100 Kč 
 
Tempo:  2 x 15min + 5 sekund na tah 
 
Systém: - čtyři samostatné turnaje  

- švýcarský systémem na 7 kol dle pravidel FIDE pro rapid šach  
- o pořadí rozhodují body, Buchholz -1, Buchholz, S-B, vícekrát černé, los 

 
Kategorie: do 9 let – chlapci + dívky (ročník 2013 a mladší) 

do 11 let – chlapci + dívky (ročník 2011 a mladší) 
do 13 let – chlapci + dívky (ročník 2009 a mladší) 
do 18 let – chlapci + dívky (ročník 2004 a mladší) 
 
V případě nízkého počtu účastníků v kategorii může pořadatel rozhodnout o spojení 
kategorií. Výsledky spojených kategorií budou vyhlášeny zvlášť dle ročníku narození. 
 

Výsledky:  budou aktualizovány po každém kole na internetu – www.chessfm.cz  
 
Ceny:   - vítěz v kategorii chlapců a dívek obdrží pohár 

- první tři chlapci a dívky z každé věkové kategorie obdrží medaili a cenu 
- chlapci na 4. - 5. místě z každé věkové kategorie obdrží cenu 
- v kategorii do 18 let nejlepší chlapec a dívka ročník 2006 a mladší obdrží pohár 

 
Upozornění: kapacita turnajů je 100 hráčů celkem!  
 
Přihlášky:  posílejte nejpozději do 6. května 2022 na e-mail a.stepanova@chessfm.cz 
 
Platby: na účet BŠŠ: 7749562517/2010 popř. v kanceláři u A. Štěpánové do 6. 5. 2022. 
 Do poznámky k platbě uveďte HS: + příjmení za koho platba je provedena a do VS 

uveďte prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. 
 

 
Na setkání se těší pořadatelé! 

http://www.hotelhukvaldy.cz/
http://www.chessfm.cz/
mailto:a.stepanova@chessfm.cz

