
                

 

 

Šachový oddíl  TJ Spartak  Pelhřimov, z.s. ve spolupráci 

s Vyšší odbornou školou (VOŠ) a Střední školou hotelovou  Pelhřimov 

v rámci festivalu Pelhřimov – město rekordů 

a sportovního projektu ČUS „SPORTUJ S NÁMI“ 

pořádá 

III. ročník šachového turnaje v rapid šachu 

 

„ O PELH ŘIMOVSKÉHO P ĚŠCE“ 
   
Propozice: 

Účast:  Hráči a hráčky všech věkových kategorií, kteří mají chuť si zahrát 

Termín:   Sobota 11.6.2016 

Místo: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová Pelhřimov, Slovanského bratrství 1664 – vchod od hlavní 

silnice, vchod od hlavní silnice vedle City Centra, možnost parkování - naproti škole je parkoviště, 

popř. parkoviště u City Centra, nebo pod nemocnicí  nad autosalonem Racek /první světelná 

křižovatka od Humpolce a Jihlavy 

Hrací systém: Soutěž jednotlivců, švýcarský systém na 7 kol,  2x20 minut na partii,  

                             nebo 9 kol, 2x15 minut na partii, podle počtu přihlášených. 

 Hraje se jeden společný turnaj, závěrečné vyhodnocení pořadí dle kategorií  

H10 – chlapci narozeni  2006  a mladší D10 – dívky narozené 2006 a mladší 

                             H12 – chlapci narozeni  2004 - 2005     D12 – dívky narozené 2004 – 2005 

                H15 – chlapci narozeni  2001 – 2003     D15 – dívky narozené 2001 - 2003 

     Hráči / Hráčky narozeni do 2000 a s ELO do 1500 

     Hráči / Hráčky narozeni do 2000 a s ELO nad 1500 

  (možnost vyhlášení kategorie H8/D8 )  

  

Přihlášky: Termín podání přihlášky je do 5.6.2016 na adresu Ondřej Hruška Pelhřimov, Na Výsluní 1135, nebo  

e-mailem hruskon1@gmail.com. Současně s podáním přihlášky je možné podat závaznou přihlášku 

na zakoupení stravování formou bagety /podrobnosti viz níže/. Přihlášky podané v termínu od 6.6.-

9.6.2016 budou akceptovány, ale již bez možnosti objednávky baget.     

Startovné: 50,- Kč, hráči registrovaní u TJ Spartak Pelhřimov, z.s. a hráči  MŠ Pelhřimov 

                            startovné neplatí 

Zahájení: Prezentace  7.45 - 8.45 hod,  1.kolo  začíná v 9.00 hod. 

Ceny:  Diplomy, účastnické listy, věcné ceny a sladká odměna 

Hrací materiál: Účastníci si dovezou jednu šachovou soupravu a jedny funkční šachové 

                 hodiny na každého lichého hráče. Možnost eventuelního zapůjčení musí být 

                            s organizátorem předem dohodnuta a odsouhlasena v potvrzené přihlášce 

                            /pouze omezené množství/.  

Poznámky: Jedná se o přátelský turnaj na zakončení šachové sezony 2015/2016. Zahrát si můžou všichni 

příznivci šachu – registrovaní i neregistrovaní členové šachového svazu,  děti,  rodiče,  dědečkové,  



                

 

babičky, vedoucí kroužků,  kteří doprovází  nezl. účastníky, prostě všichni, kteří mají chuť si zahrát.  

Každého nezl. hráče, nebo skupinu nezl.  hráčů musí doprovázet osoba starší 18-ti let, která za něj, 

nebo za ně, zodpovídá během celého turnaje. 

                                Pro účastníky turnaje, jejich doprovod /rodiče, vedoucí kroužku,…../ a organizátory  turnaje je 

zajištěna možnost stravování. Turnaj se bude konat v prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy 

hotelové Pelhřimov, Slovanského bratrství 1664, kde bude k dispozici výdej baget,  z tohoto důvodu 

je nutné si druh tohoto stravování  ve formě baget závazně objednat spolu s přihláškou do turnaje. 

Bagety se budou  platit při prezentaci a každý zájemce obdrží lístek. Během turnaje si je pak zájemci 

mohou vyzvednout na recepci, budou z Pelhřimovské pekárny Adélka, a.s.. Výběr baget: 

 1. Bageta „Kuřecí mls“, 190g                                               37,-Kč 

 2. Bageta „Gurmán“ (šunka, poličan, zelenina), 160g     35,-Kč 

 3. Bageta se šunkou (šunka, vejce), 150g                          30,-Kč 

 4. Bageta s cikánskou pečení (pečeně, sýr), 150g            30,-Kč 

 

                             Do přihlášky uveďte jméno hráče, rok narození a za koho hraje.   

                             U objednávky baget uveďte jméno, označte vybranou bagetu počet kusů.    

 

Během turnaje bude v provozu recepce VOŠ  a Střední hotelové školy Pelhřimov, automat na kávu, 

drobné sladkosti, káva a čaj.  

  Cca 250m od místa konání je Billa. 

Po odehrání  7.kola/9.kola než bude vyhlášení výsledků,  je možnost se přesunout na náměstí cca 400m, kde bude 

probíhat festival Pelhřimov – město rekordů. Hlavní cenou turnaje bude sladká odměna  - tou bude největší  

cukrářský dort ve tvaru pěšce,  který   bude sponzorským darem od společnosti  Domácí jídelna  s.r.o. Pelhřimov, dort  

bude oficiálně přeměřen a zaregistrován do knihy „Česká kniha rekordů“. Poté bude převezen k vyhlášení  výsledků 

turnaje na VOŠ a Střed. školu hotelovou, kde bude naporcován  všem účastníkům turnaje. Cca v 16 hodin.  

 
Těšíme se na setkání s Vámi! 

 

Pořadatelé festivalu Pelhřimov - město rekordů Vás zvou nejen k návštěvě Muzea rekordů a kuriozit, které sídlí v Dolní 

bráně 150 m od místa konání turnaje, ale také na sobotní celodenní program (vstup zdarma), který vyvrcholí rovněž 

na Masarykově náměstí koncertem Marka Ztraceného od 19.30 hod.. Více na   www.dobryden.cz  v sekci Festival 

Pelhřimov - město rekordů. 

http://www.dobryden.cz/festival-pelhrimov-mesto-rekordu/par-slov-o-festivalu/ 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

Přihláška do turnaje 

 

Pro urychlení zápisu a prezentace pošlete přihlášku s těmito údaji: 

 

Jméno hráče: 

 

 

Rok narození: 

 

 

Elo hráče pro určení kategorie nad 15 let: 

 

 

Za koho hráč hraje: /např. TJ, ZŠ u neregistrovaných uvést bydliště/ 

 

 

 

 

   



                

 

Program /časový plán akce: 
 pouze orientační časy 

 
7,45 – 8,45 hod. prezentace 

a) pokud bude 7 kol: 

  1.   kolo 9,00 – 10,40 hod. 

  2.   kolo      9,50 – 10,30 hod. 

  3.  kolo  10,40 – 11,20 hod. 

   4. kolo  11,30 – 12,10 hod. 

         5. kolo  12,20 – 13,00 hod. 

         6. kolo  13,10 – 13,50 hod. 

         7. kolo  14,00 – 14,40 hod. 

 

b) pokud bude 9 kol 

1. kolo   9,00 –   9,30 hod. 

2. kolo   9,40 – 10,10 hod. 

3. kolo 10,20 -10,50 hod. 

4. kolo 11,00 – 11,30 hod. 

5. kolo 11,40 – 12,10 hod. 

6. kolo 12,20 – 12,50 hod. 

7. kolo 13,00 – 13,30 hod. 

8. kolo 13,40  - 14,10 hod. 

9. kolo 14,20 – 14,50 hod. 

 

 

14,50 – 15,40 hod. - zpracování výsledků a psaní diplomů, registrování obřího výrobku -   hráči budou mít možnost se 

přesunout na náměstí k pódiu, za nezl. hráče zodpovídá doprovod. 

 

16,00 hod. - vyhlášení 1.-3. místa v každé kategorii a nejmladšího účastníka. Ostatní hráči  obdrží účastnický list, 

každý hráč dostane porci dortu a dárek.  


