
Mezinárodní šachový turnaj  

"Pohár Černého pěšce Interchess" 

Termín: pátek 27. 12.- neděle 29. 12. 2019 

Místo:  ZŠ u svatého Štěpána 

Štěpánská 1286/8, Praha 2 

  https://www.zs-stepanska.cz 

Organizátor:  Šachy Štěpán a MŠA Interchess 

Hlavní rozhodčí: IA, GM Vladimír Talla 

tel. + 420 608 468 895 

 

Kategorie:   3 samostatné turnaje:chlapci a dívky hrají společně 

do 8 let - hráčinarození v roce 2011 a mladší 

               do 10 let - hráči narození v roce 2009 a mladší 

               nad 10 let - hráči narození v roce 2008 a starší 

V případě malé účasti v kategorii do 8 let budou kategorie do 8 a10 let spojeny do jednoho 
turnaje.Vyhodnocení každé kategorie bude samostatně. 

Hrací systém:  

Rapid turnaj:  pátek 27. - sobota 28. 12. 2019 

Švýcarský systém na 8 kol se zápočtem na FIDE-rapidrating 

20 minut + 5 s na tah 

Bleskový turnaj: neděle 29. 12. 2019 

Švýcarský systém na 9 kol se zápočtem na FIDE-blitzrating, 

5 minut + 3 s na tah 

Čekací doba v rapid turnajije 10 minut od stanoveného začátku kola. 
 
Vklady do turnaje: Rapid  200,- Kč 
    Blitz     100,- Kč 
    Účastník obou turnajů 250,- Kč 
 
Ceny:    Poháry a medaile za 1. - 3. místo v každé kategorii 
    Věcné ceny za 1. - 6. místo 
    Každý hráč obdrží certifikát účastníka turnaje. 
 
 
 



Časový plán: 
 

pátek 27. 12. 2019 8:00 - 8:45 prezentace Rapid turnaj 
 9:00 - 13:00   1. - 4. kolo 
sobota 28. 12. 2019 8:45 - 9:00 slavnostní uvítání hráčů 
 9:00 - 13:00 5. - 8. kolo 
 13:20 vyhlášení výsledků Rapid turnaje 
neděle 29. 12. 2019 8:00 - 8:45 prezentace Bleskový turnaj 
 9:00 - 13:00 1. - 9. kolo 
 13:20 vyhlášení výsledků Bleskového turnaje 

 
 

 

Přihlášky: do 21. 12. 2019 na adresu premysl.hrbek@zs-stepanska.cz + kopie na 
reflexia2007@yandex.ru 

 

 

Poznámky: 

- V případě požadavku na ubytování prosíme o urychlený kontakt s organizátory. 

- V celém objektu školy je třeba mít přezůvky. 

 

Srdečně se těšíme na Vaši účast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



Dopravní spojení: 
 
linka metra A, stanice Můstek, výstup Václavské náměstí 
linka metra B, stanice Můstek, výstup Václavské náměstí 
linka metra C, stanice Muzeum 
- a dále pěšky z Václavského náměstí ulicí Štěpánská, škola se nachází vedle kostela U sv. 

Štěpána, mezi ulicemi Žitná a Ječná 
linka metra B, stanice Karlovo náměstí, tramvají č. do stanice Štěpánská  
- a dále pěšky směrem k I. P. Pavlova, na světelné křižovatce doleva ulicí Štěpánská, škola 

se nachází vedle kostela U sv. Štěpána, mezi ulicemi Ječná a Žitná 
linka metra C, stanice I. P. Pavlova, tramvají č. do stanice Štěpánská  
- a dále pěšky zpět směrem k I. P. Pavlova, na světelné křižovatce doleva ulicí Štěpánská, 

škola se nachází vedle kostela U sv. Štěpána, mezi ulicemi Ječná a Žitná 
 

 


