
Open rapid 2017  SK Royal  České Budějovice 

Kategorie: rapid 

Napsal  František Beníšek 23.1.2017 

  

V roce 2017 se uskuteční roční turnaj v rapid šachu 

Termín: Každý čtvrtek v roce 2017                                                                                   

Místo: 
Hotel Royal , Pražská tř. 566/103, České Budějovice 3 

 

Prezentace : 
čtvrtky od 16:00 do 22.00  v hrací místnosti – na stránkách JŠS  zveřejněny propozice 

pro informaci všem oddílům jihočeského regionu. 

Systém hry: 

Hraje se platných pravidel ŠSČR pro rapid šach.Dle dohody sehrají  účastníci turnaje 

svá utkání.Turnaj je hlavně příležitostí zahrát si zápas v hezkém prostředí dle pravidel 

a kvalitně strávit svůj volný čas.Výsledek je evidován a účastníci mohou pořadí a 

výsledky průběžně během celého roku sledovat. 

Tempo hry: 2x20 minut 

Čekací doba:  Dle dohody 

Pořadatel: Spolek sportovní klub Royal České Budějovice 

Vedení turnaje: 

Beníšek František  721640945 frantisek.benisek@email.cz -  Hochová Růžena 

724037342 Plojharová Dagmar 732459046 dplojharova@email.cz – přítomný 

vedoucí vydá hráčům šachové sety ,nastaví šachové hodiny a  po skončení převezme 

šach.materiál a uloží. 

Hlavní rozhodčí: Mazal Petr – řeší případné spory 

 Občerstvení :  Jídlo i nápoje dle nabídky v restauraci hotelu Roal ČB 
Přihlášky: Každý čtvrtek 

Ubytování: Hotel CB-ROYAL***, Pražská 103, www.cbroyal.cz 

  600,-Kč/osoba/noc jednolůžkový pokoj 

  400,-Kč/osoba/noc dvoulůžkový pokoj 

  v ceně je zahrnuta snídaně a parkování u hotelu 

Startovné : 
Startovné za jedno započtené utkání do výsledků turnaje je 10 kč – pro pokrytí 

nákladů za zápočet ELO a organizační výdaje. 

Pořadí: Dle dosažených bodů 

Ratingování: turnaj bude dle dohody zaslán na zápočet na národní Elo ČR 

  

Ostatní: Turnaje se mohou zúčastnit všichni zájemci o šach-hlavně ze řad mládeže. 

  
Turnaj je organizován jako dlouhodobý a účast v měsíci je možný  až 4x. 

 

  
Celkem je možné sehrát až 45 kol v roce 2017 a neomezeně partií pokud si zajistím 

soupeře a dostatek času . 

  Soupeři se mohou opakovat 

 Výsledek utkání se nahlásí SMS nebo emailem p.Beníškovi 

 Výsledky budou průběžně zveřejněny na www.stránkách JŠS 

    

 Konečné pořadí bude vyhlášeno na vánoční schůzi spolku Royal 

Vybavení Spolek SK Royal dodá potřebný počet šachů a šachových hodin 

    

 
Ůčast na čtvrtečních turnajích je omezena kapacitou hotelu – maximálně 30 hráčů v 

jednom čtvrtku. 

Rezervace účasti : Do středy ZAREZERVOVAT účast – max počet hráčů v jeden hrací den je 30 

Ceny 
1. místo 1000 Kč, 2. místo 600 Kč, 3. místo 400 Kč + věcné ceny do 10 místa. Dle 

výše startovného bude proplaceno občerstvení při vánočním setkání na závěr turnaje 

v hotelu Royal. 
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