
 

 

Šachový klub Staré Město 
Šachový klub Boršice 

pořádají ve dnech 17.-18.5.2014 
6. ročník mezinárodního šachového turnaje 

 

MMeemmoorriiááll  VVrraattiissllaavvaa  HHoorryy  22001144  
Turnaj jednotlivců s vyhodnocením družstev U18, U12 

+ otevřený turnaj v rapid šachu 
 

 
Místo konání: Kulturní dům Boršice 
 

Systém turnaje: Všichni hrají společný turnaj, hraje se podle Pravidel šachu FIDE švýcarským 
systémem na 9 kol (každá kategorie bude vyhlášena zvlášť). V turnaji jednotlivců 
rozhodují body, střední Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger. Turnaj družstev 
se boduje olympijským systémem (družstvo tvoří 4 hráči jednoho oddílu, kteří 
hrají turnaj jednotlivců). O pořadí rozhodují počet olympijských bodů (součet bo-
dů všech hráčů družstva), lepší individuální výsledky hráčů. 

Tempo hry: 2 x 25 minut na partii bez zápisu  
 

Ceny:   - první tři družstva v pořadí získají medaile, diplomy 
- jednotlivci získají poháry, medaile, diplomy a věcné ceny  
- drobnou cenou bude odměněn každý účastník turnaje 

 

Prezence: Kulturní dům Boršice 
sobota 17.5.2014 od 7.30 - 9.30 hod. 
 

Zahájení:  sobota 17.5.2014 v 10.00 hod. 
 

Ukončení: neděle 18.5.2014 v 11.45 hod. 
 

Časový plán: sobota 17.5. 
07.00 - 10.00   snídaně  
07.30 - 09.30   prezence  
10.00 - 10.30   slavnostní zahájení  
10.30 - 11.20   /  1. kolo 
11.30 - 12.20   /  2. kolo 
11.00 - 13.30   oběd  
13.30 - 14.20   /  3. kolo 
14.30 - 15.20   /  4. kolo 
15.30 - 16.20   /  5. kolo 
16.30 - 17.20   /  6. kolo 
17.00 - 21.00   večeře  
19.00 - 21.00   /  tématický večer: Vratislav Hora a šachy (beseda+program 
pro mládež) 
neděle 18.5. 
07.00 - 10.00   snídaně  
08.30 - 09.20   /  7. kolo 
09.30 - 10.20   /  8. kolo 
10.30 - 11.20   /  9. kolo 
12.00       slavnostní zakončení  
11.00 - 14.00   oběd 



 

 

 
Ředitel:  Věra Dobešová, tel.: +420 777 634 774, dobesovavera@seznam.cz  
 
Rozhodčí:  Ing. Stanislav Volčík, tel. +420 777 707 525, volcik@tradix.cz 
 

Startovné: 50,- Kč za hráče / platí se na místě  
  
Účast: Každý šachový klub může vyslat libovolný počet hráčů. Hráči mají vedoucího nad 

18 let.  
 Družstvo se skládá ze 4 hráčů stejného oddílu hrajících turnaj jednotlivců. Každý 

hráč může být členem jen jednoho družstva.  
 Kategorie U18 (rok narození 1996 a mladší), U12 (rok narození 2002 a mladší).  
                                 
Soupiska: Vedoucí ji předloží při prezenci. Uveďte: jméno, příjmení, datum narození, ELO 

a číslo LOK. Dále prosím uveďte jméno a příjmení vedoucího družstva, jeho ad-
resu, telefon a email. 

 

Ubytování: info Ing. Stanislav Volčík, tel. +420 777 707 525, volcik@tradix.cz. 
 Cena ubytování od 200 Kč/osoba/noc, po domluvě možnost zajištění luxusního 

ubytování. Pro zájemce ubytování již od pátku 16.5. 
 
Stravování: info Ing. Stanislav Volčík, tel. +420 777 707 525, volcik@tradix.cz  
 
Objednávky ubytování a stravování:  
 

do pátku 16.5.2014  
   
Přihlášky:   do pátku 16.5.2014 
 Ing. Stanislav Volčík, tel. +420 777 707 525, volcik@tradix.cz  
  
 

Informace:  web www.mvh.sachysm.cz 
 Ing. Stanislav Volčík, tel. +420 777 707 525, volcik@tradix.cz  
   

 
 
Doprovodný program:  

V sobotu 17.5. od 13:30 do cca 17:30 otevřený turnaj v rapid šachu (15 mi-
nut na partii) pro vedoucí + příchozí. Bližší info viz samostatné propozice. 

 
Přihlášku, stav přihlášek + další informace k Memoriálu Vratislava Hory je možné najít na: 
 
 

www.mvh.sachysm.cz 
 

Na setkání se těší pořadatelé!! 


