
Brněnská šachová škola a Šachový klub Lokomotiva Brno 
organizuje náborový šachový turnaj dětí 

 

DRUHÉ ÚTERÝ 2021/2022 
 

 

Turnaj se pořádá za finanční podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
          

Magistrátu města Brna 

 

 

 
Termín: vždy druhé úterý v měsíci, tj. 14. září, 12. října, 9. listopadu a 14. prosince 2021, 11. ledna, 

8. února, 8. března, 12. dubna, 10. května a 14. června 2022 
  

Místo konání: Hrací místnost Lokomotivy Brno v areálu IMOSu v Brně  na ulici Jana Babáka 2733 
 
Informace: Miroslav Hurta, tel. 724 314 231, e-mail mhurta@volny.cz 
 
Startovné: 50,-Kč za hráče. Hráči Lokomotivy Brno 30,- Kč za hráče. 
 
Právo účasti: děti narozené v roce 2006 a mladší 
 
Časový rozpis:   15.30 - 15.40  prezence 
 15.45 - 18.15  vlastní průběh turnaje 
 18.15 - 18.30  vyhlášení výsledků a předání cen 
 
Přihlášky: na místě konání při prezenci. 
 
Šachový materiál:  zajišťuje ŠK Lokomotiva Brno 
 
Hrací systém: švýcarský na pět kol, tempo 2x15 minut na partii. 
 Turnaj bude rozdělen do dvou skupin: 
  skupina A – hráči s ELO 1001 a vyšší 
  skupina B – začátečníci (ELO 1099 a nižší) 
 Oba turnaje se hrají se zápočtem na rapidLOK ČR 
 
Ceny: pro vítěze připraveny drobné věcné ceny. 
 Prémie pro skupinu A: hráč, který v seriálu turnajů alespoň třikrát obsadí medailové 

umístění, získává finanční cenu 200,-Kč.  
 
Pravidla: Hraje se podle pravidel šachu FIDE s následujícími omezeními: 

- čekací doba je 15 minut na partii; 
- vnesení mobilu nebo jiného elektronického zařízení do hrací místnosti se trestá 

napomenutím, teprve poté, pokud takové zařízení vydá jakýkoli zvuk, trestá se hráč 
prohlášením partie za prohranou; 

- nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude 
prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii. 
 

 
Covidová opatření: Pro turnaj platí hygienická pravidla vyhlášená vládou ČR uplatňovaná ve sportu. V době 
vydání těchto propozic platilo, že k účasti budou připuštěni pouze hráči, kteří prokáží negativní výsledek testování 
(u antigenní testování ne starší 72 hodin), nebo kteří mají laboratorně potvrzené absolvování nemoci covid-19, 
případně absolvovali očkování proti této nemoci - plný text podmínek najdete na stránkách Národní sportovní 
agentury https://agenturasport.cz/  
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