
S O K R A T E S     2 0 0 1 

spolek hry královské 
 

Vás srdečně zve 

 

na 44. ročník tradičního šachového turnaje 
„Zbraslavské trojice“ 

Memoriál Dr.Ing.Jaroslava Zvolánka, CSc. 
 
 

  
 

Propozice: 

 

Místo konání: Restaurace U Přístavu, U Malé řeky 623,  156 00 Praha 5 – Zbraslav 

(Ze Smíchovského nádraží, autobusem číslo 129, 241, 318 a 907 do zastávky Zbraslav-náměstí ) 

 

Datum konání: sobota  8.září 2018 

 

Program: 8
30

 –   9
30

 hod prezence  10
00

 – 16
00

 hod utkání 1. až 7. kola   

  9
30

 – 10
00

 hod zahájení   16
00

 – 16
30

 hod vyhlášení výsledků 

 

Právo startu: tříčlenná družstva hráčů bez rozdílu věku – registrovaných i neregistrovaných, děvčata a chlapci 

z různých klubů, škol, kroužků apod. Hrát může i celá rodina. 

 

Hrací systém: švýcarský,  7 kol,  2x20 minut na partii, podle pravidel FIDE pro Rapid šach s odchylkou (první tah proti 

pravidlům = napomenutí, druhý tah proti pravidlům = 1 min. penalizace), olympijské bodování – při 

stejném počtu bodů rozhoduje Buchholz, dalším pomocným hodnocením je Sonneborn 

   

Vklad do turnaje:        100,- Kč za tříčlenné družstvo při prezenci 

 

Ceny věcné: - vyhodnocena a oceněna budou vítězná družstva:  

- v kategorii s vyšší výkonnostní třídou (průměr ELO 1700 a více) 

- v kategorii s nižší výkonnostní třídou (průměr ELO méně než 1700)  

   - smíšená družstva (družstva, ve kterých startuje alespoň jedna hráčka) 

- vyhodnoceni a oceněni budou vítězové 1., 2. a 3.šachovnice 

- vyhodnocena a oceněna bude nejlepší hráčka turnaje (rozhoduje počet bodů - v případě rovnosti bodů  

   dvou hráček rozhoduje vyšší šachovnice hráčky, na stejné šachovnici pak lepší celkové umístění jejího   

   družstva v soutěži) 

- vyhodnoceni a oceněni budou nejmladší hráčka a nejmladší hráč 

- vyhodnoceni a oceněni budou nejstarší hráčka a nejstarší hráč turnaje 

- vyhodnoceni a oceněni budou nejlepší zahraniční hráčka a hráč 

 

Hrací materiál: každé družstvo přiveze s sebou 2 kompletní šachové soupravy (pokud možno Klubovka IV. – malé figurky 

nevozte, nebudou připuštěny do hry) včetně 2 ks funkčních hodin. Pro družstva přihlášená do 1.9.2018 

zajistí materiál pořadatel. Pro nepřihlášená družstva pořadatel může zapůjčit omezené množství souprav za 

úhradu 30,- Kč a vratnou zálohu 500,- Kč za soupravu. 

 

Občerstvení: v restauraci U Přístavu 

 

Přihlášky: budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu, tj. 20 družstev 

  Jiřina Vávrová – písemně na e-mail xvavrovaj@seznam.cz (popř. SMS na tel. 602 396 280) 
 

Těšíme se na setkání s Vámi a jsme s pozdravem Šachu zdar! 

 

 

 

PhDr.Pavla Kortusová                    Josef Čermák 

Předsedkyně spolku Sokrates 2001                                                          Ředitel turnaje  

mailto:xvavrovaj@seznam.cz

