
 

 

 

Vás srdečně zvou na 

XXI. ročník mládeže 

 
 

 

uspořádaný pod záštitou MČ Praha 5 a Česko-Ruské společnosti, z.s. 
 

 

Propozice: 
 

Místo konání: Úřad městské části Prahy 5, Štefánikova 13, Praha 5 

                             (zastávka Anděl – metro, tramvaj č. 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 20 – odtud pěšky cca 100m směrem  

k Arbesovu náměstí) 
 

Datum konání: sobota 2. března 2019 
 

Program: 8
00

 – 8
45

 hod prezence    9
00

 – 16
30

 hod utkání 1. až 7. kola  

  8
45

 – 9
00

 hod zahájení   16
30

 – 17
00

 hod vyhlášení výsledků 
 

Právo startu: hráči a hráčky -  narození 1. 1. 2002 a mladší 

děvčata a chlapci, registrovaní i neregistrovaní ze škol, klubů, kroužků apod.  
 

Systém hry: Turnaj A – švýcarský systém na 5 kol 2x25 minut + 5s./tah 

(Právo účasti v turnaji A – hráči s ELO-R k 1.1.2019 = 1251+, nebo 14 hráčů  

s nejvyšším ELO-R + 2 divoké karty pořadatele).  

  Turnaj B – švýcarský systém na 7 kol,  

1.-2.kolo … 2x 20 minut, 

3.-7.kolo … 2x 25 minut. 

  (Právo účasti v turnaji B – všichni ostatní). 

Místní pravidla: platí přiměřeně pravidla FIDE s tím, že nemožný tah neprohrává, ale platí dotčeno 

taženo. Rozhodčí v případě nestandardních situací na šachovnici může kdykoliv ukončit partii a 

rozhodnout o spravedlivém výsledku.  

Výsledky turnaje A i B budou započteny na rapid ELO 

   

  Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit oba turnaje, pokud počet účastníků bude menší než 30. 

 

Rozhodčí: Ing. Alexej Šimeček – mezinárodní rozhodčí 

 

Přihlášky: Do pátku 1. března 2019 do 16:00h na email: alexej@simecek.org  

 

Vklad do turnaje:        50,- Kč 
 

Ceny věcné: -      vítěz turnaje A bude zapsán na desku Putovní ceny Vladimíra Remka     

- vítěz turnaje B bude zapsán na desku Putovní ceny Alexeje Gubareva 

- tři nejlepší hráči v obou kategoriích obdrží pohár, diplom, medaili a věcnou cenu 

- nejlepší hráčka v každé kategorii obdrží diplom a pohár a věcnou cenu 

- diplom a věcnou cenu obdrží nejmladší hráčka a nejmladší hráč 

- nejlepší zahraniční účastník v obou turnajích obdrží pohár Česko-Ruské Společnosti, z.s. 

- drobné ceny obdrží všichni účastníci  
 

Hrací materiál: pro každou dvojici hráčů přivezte s sebou 1 kompletní šachovou soupravu (pokud možno  

 Klubovka IV.) včetně funkčních DGT hodin. Malé figurky nevozte, nebudou připuštěny do hry.  

 Pořadatel může zapůjčit omezené množství souprav za úhradu 50,- Kč za soupravu. 

 

Občerstvení: v sále bude v provozu bufet s omezeným sortimentem 
 

 

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

Za organizátory:  Vladislav Pivoňka v.r.  PhDr. Pavla Kortusová v.r.  

    Předseda ŠK Smíchov  Předseda SOKRATES 2001 

http: www.sksmichov.wz.cz 

mailto:alexej@simecek.

