
 
 

 

Centrum logických her Fakulty aplikovaných věd a Šachový klub 64 Plzeň 
 

pořádají 

 

1. ročník 
 

Termín:    Sobota, 5. 12. 2015. 

Hrací místnost:  Plzeň, studovna Fakulty aplikovaných věd, Technická 8 

              (areál Západočeské univerzity v Plzni) 

Systém hry:  Turnaj se bude hrát v jedné skupině švýcarským systémem na 9 kol, 

tempem hry 2 x 15 min. na partii. 

Rozhodčí: Petr Herejk, Václav Hrdlička. 

Organizátor:  Martin Nozar (nozar@ntis.zcu.cz, tel.: 377 63 2066) 

Prezence:   v hrací místnosti 8,45 – 9,15 h. 

Program turnaje:  zahájení 9,30 h., plánované zakončení 15,30 h., 

Přihlášky:    prosím posílejte e-mailem na adresu  nozar@ntis.zcu.cz . 

Startovné:  100 Kč; hráči do 15 let, nad 60 let a studenti ZČU 50 Kč.  

Startovné bude hrazeno v hotovosti při prezenci. 

Ceny:    1. cena 1000 Kč     

    2. cena    700 Kč     

    3. cena    500 Kč 
            

Nejlepším hráčům do 15 let, nad 60 let a ze ZČU (bez ELO ratingu) 

budou uděleny speciální věcné ceny.     
 

Poznámky: Maximální počet hráčů je 60, šachový materiál zajišťuje pořadatel. 
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Centrum logických her 

Centrum logických her se nachází v prostorách studovny Fakulty aplikovaných věd v areálu ZČU v Plzni na 

Borských polích. Je určeno nejen pro studenty a zaměstnance fakulty, ale pro všechny příznivce šachu a 

logických her z Plzně a blízkého okolí. Centrum je moderně vybaveno a slouží jako multifunkční prostor pro 

studium a pořádání turnajů a nejrůznějších vzdělávacích akcí.  

 

Fakulta aplikovaných věd 

Fakulta aplikovaných věd, jedna z fakult Západočeské univerzity v Plzni, je zaměřená na vzdělávání 

studentů v oborech jako fyzika, matematika, kybernetika, informační technologie, geomatika, mechanika 

nebo stavitelství. Dlouhodobě podporuje popularizaci vědy a rozvoj dovedností a logického myšlení 

mládeže.  

 

Součástí fakulty je rovněž výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost, jedno z 

osmi Evropských center excelence v ČR, které je zaměřené na základní i aplikovaný výzkum. O vybudování 

tohoto centra a rozvoj celé univerzity se významně zasloužil profesor Miroslav Šimandl, na jehož památku 

bude Centrum logických her každoročně na jaře pořádat otevřený turnaj v rapid šachu. 

 

 

 

 


