
Krajská kvalifikace na Olympiádu 

dětí a mládeže 2023 

 

Pořadatel: Karlovarský šachklub Tietz z.s. 

Řídící orgán: komise mládeže KŠSKV  

Termín: neděle 18. září 2022 

Místo: klubovna KŠ Tietz – Školní 7, Karlovy Vary (budova Lidového domu ve Staré Roli) 

Ředitel turnaje: Ing. Miloš Hüttner (email: milos.hutt@gmail.cz, mobil: 776 578 335) 

Rozhodčí: Ing. Martin Hajšman  

 

Kategorie: 

• Chlapci s ročníky narození 2007 a ml. 

• Chlapci s ročníky narození 2009 a ml.  

• Chlapci s ročníky narození 2011 a ml  

• Dívky s ročníky narození 2007 a ml. 

Právo účasti: 

V každé kategorii nejlepší čtyři hráči s rapid LOK k 1.9.2022, s trvalou adresou na území Karlovarského 

kraje. Rapid elo má přednost před nasazovacím elem výkonnostní třídy. Pokud někdo z oprávněných 

účastníků nepotvrdí svou účast do 11. 9. 2022, jeho právo postupu propadá a bude osloven náhradník. Seznam 

oprávněných účastníků bude vydán KM nejpozději 6.9., včetně náhradníků. 

 

Přihlášky: do neděle 11. září 2022 e-mailem na adresu ředitele turnaje 

Startovné: 0 Kč za hráče 

Předpis: Hraje se podle aktuálních pravidel šachu FIDE, přílohy pravidel šachu ŠSČR pro 

rapid a bleskový šach a Soutěžního řádu ŠSČR. Čekací doba na partii je 15 minut. 

Soutěž bude započítána na národní rapid LOK. 

Tempo hry: 2 x 20 min + 10 sekund na tah bez povinného zápisu 

Systém: V každé kategorii systémem každý s každým dvoukolově. 

Pořadí:  Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí 1. sonnenborn, 2. vzájemný zápas, 3. výsledek 

proti vítězi soutěže, 2. v pořadí atd., 4. v případě dělby 1.místa – zápas v bleskových 

partiích (2x 5 minut), případně náhlá smrt (5 min proti 6 minutám bílými figurami 

s povinností vyhrát) 

Postupy:  Vítězové v každé kategorii získávají právo reprezentovat Karlovarský kraj na 

lednové Olympiádě dětí a mládeže 2023. 

Ceny: Diplom a drobné sladkosti pro každého účastníka. 



Časový plán: Prezence: 9:00 – 9:20 hod. 

 Zahájení:  9:30 hod. 

 Ukončení:  cca 16:30 hod. 

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 

FRL a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, 

jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatele. 

       

Turnaj vznikl za podpory, KŠS Karlovy Vary, města Karlovy Vary, Karlovarského kraje a Národní sportovní 

agentury. Děkujeme. 

 


