
Šachový festival mládeže Bezměrov 2016

Turnaj A FIDE OPEN jednotlivců U13 - Přebor ČOS a KP Zlínského 
kraje (U13, U11, U9)
Turnaj B FIDE OPEN Memoriál Pavla Slavíka, Přebor ČOS a KP 
Zlínského kraje (U15)
Turnaj C O Bezměrovského krále -rapid pro mládež C1 (U15), C2 
(U11)

Přihlášky:

Přihlášky posílejte na adresu ředitele turnaje - oplustil.vladimir@gmail.com, 
nejpozději do 8. 7. 2016. Za pozdější přihlášky se platí zvýšený vklad. Přihláška 
musí obsahovat: příjmení, jméno, datum narození, FIDE rating, nebo národní 
Elo, vysílající oddíl či federaci. Přihláška je k dispozici:
Hrací plán pro turnaj A
Středa 20. 

července
13.30 – registrace 15.00 zahájení a 1. kolo

Čtvrtek 21. 
července

9.00 – 2. kolo 14.00 - 3. kolo

Pátek 22. 
července

9.00 – 4. kolo 13.00 – 5. kolo

Sobota 23. 
července

9.00 – 6. kolo 14.00 – 7. kolo

Neděle 24. 
července

9.00 – 8. kolo 13.00 – 9. kolo

Hrací systém pro turnaj A

Festivalový turnaj A se bude hrát švýcarským systémem na 9 kol, tempem 60 
minut + 30 sec za provedený tah. Turnaje se mohou zúčastnit chlapci a 
děvčata do 13 let (2003 a ml.). Budou vyhlašovány i kategorie  do 11 let (2005-
2006)do 9 let (2007–2008) a kategorie do 7 let (2009 a mladší), zvlášť chlapci a
dívky. Výsledky budou zaslány na FIDE i národní LOK. Čekací doba je 1 hodina.
Hrací plán pro turnaje B
Středa 20. 

července
13.30 – 
registrace

15.00 zahájení a 1.
kolo

Čtvrtek 21. 
července

9.00 – 2. kolo 15.00 – 3. kolo

Pátek 22. 
července

9.00 – 4. kolo

Sobota 23. 
července

9.00 – 5. kolo 15.00 – 6. kolo

Neděle 24. 
července

9.00 – 7. kolo 14.00 – zakončení

Hrací systém pro turnaje B

Festivalový turnaje B, se bude hrát švýcarským systémem na 7 kol, tempem 90
minut + 30 sec za provedený tah. Výsledky budou zaslány na FIDE rating a 
národní LOK. Turnaj B je bez omezení věku. Vyhlašovat se budou také kategorie
do 15 let (2001 a mladší), junioři (1998-2000) a ženy. Čekací doba je 1 hodina.

Šachový festival mládeže Bezměrov 2016

mailto:oplustil.vladimir@gmail.com


Hrací plán pro turnaj C
středa 20.7 

července
8.00 – 
registrace

9.00 – 
zahájení

9.30 – 1. 
kolo

10.00 – 2. 
kolo

10.30 – 
3.kolo

11.00 – 4. kolo

11.30 – 5. 
kolo

12.00 – 6.kolo 12.30 – 7. 
kolo

13.30 – 
zakončení

Hrací systém pro turnaj C

Festivalový turnaj C se hraje jako dva samostatné turnaje, švýcarským 
systémem na 7 kol, tempem 15 minut na partii. Účastníci jsou rozděleni do 
turnajů podle věku. C1 turnaj (U15) pro žáky narozené 2001–2004. C2 turnaj 
pro žáky narozené 2005 a mladší. Vyhlašováni jsou tři nejlepší chlapci a dívky v 
obou kategoriích. Zároveň jsou vyhlášeny tři nejúspěšnější oddíly, podle 
získaných bodů.
Bodování: Chlapci: 1. místo - 12, 2. místo - 10, 3. místo - 8, 4. místo - 7, 5. 
místo - 6, 6. místo - 5, 7. místo - 4, 
8. místo - 3, 9.místo - 2, 10. místo - 1; Dívky: 1. místo - 6, 2. místo - 4, 3. místo -
3, 4. místo - 2, 5. místo - 1.
Vklady do turnajů do 8. července Po 8. červenci
Turnaj A – OPEN U13
vklad za hráče 300,– 400,–
hráč  z  listiny  talentů  ČR, 0,– 200,–
Turnaj B – FIDE OPEN
vklad za hráče bez FIDE Elo 600,– 700,–
vklad  za  hráče  s  FIDE  Elo 500,– 600,–
vklad za hráče s FIDE Elo do 400,– 500,–
vklad za hráče s FIDE Elo do 300,– 400,–
vklad za hráče s FIDE Elo 200,– 300,–
Turnaj C – rapid pro mládež
vklad za hráče 50,– 50,–

Celkový finanční fond festivalu je 60.000 Kč.
Ceny Finanční fond 1. místo

Turnaj  A  –  OPEN poháry,  medaile,  diplomy,
Turnaj  B  –  FIDE poháry,  medaile,  diplomy, 28.000 Kč 10.000 Kč
Turnaj  C  –  školní poháry,  medaile,  diplomy,

Ředitel festivalu:
Bc.  Vladimír  Opluštil  ,  mobil:  +420  737  607  503,  e-mail:
oplustil.vladimir@gmail.com
Ubytování a strava:

mobil: + 420 777 733 502, e-mail: info  @  bezmerovskydvur.cz
Penzion Bezměrovský dvůr – http://www.bezmerovskydvur.cz/

nabízí ubytování, ale i nepřeberné množství dalších aktivit. Obec Bezměrov se 
nachází cca 4 km od historického města Kroměříž, která nabízí návštěvu 

Šachový festival mládeže Bezměrov 2016

mailto:oplustil.vladimir@gmail.com
http://www.bezmerovskydvur.cz/
mailto:info@bezmerovskydvur.cz
mailto:info@bezmerovskydvur.cz
mailto:info@bezmerovskydvur.cz


památek UNESCO, kam patří Arcibiskupský zámek a komplex historických 
zahrad.
V areálu je parkoviště pro 50 osobních aut, půjčovna kol i obchod s 
potravinami, restaurace s otevřeným krbem, bar, vinný sklípek, zahradní 
restaurace. Pro hosty lze zajistit návštěvu Arcibiskupského zámku, 
Arcibiskupských vinných sklepů či jiné atrakce v Kroměříži či okolí.

Ubytování a stravování

Penzion Bezměrovský dvůr *** 2–4lůžkové pokoje ve dvou cenových 
relacích.
Pokoje standard s WC a koupelnou – 350 Kč osoba/noc. Pokoje s WC na chodbě 
– 250Kč osoba/noc.
Teplá jídla po celý den dle denního menu cca 85Kč.
Ubytování a stravu si zarezervujete na:
mobil: + 420 777 733 502, e-mail: info  @  bezmerovskydvur.cz
Hrací místnost:
Hlavním hracím sálem bude konferenční sál penzionu Bezměrovský dvůr. V sále
i v okolí je možno využít internetového připojení pomocí WIFI. Dále budou 
využity i další salonky či velký sál nedalekého Kulturního domu v Bezměrově.
Platby:

Platba za pobyt bude probíhat v hotovosti až na místě.
Startovné se platí při prezenci v hotovosti.
Další tipy:
Návštěva Arcibiskupského zámku v Kroměříži 
Návštěva Arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži
Návštěva koupaliště Bajda v Kroměříži
Návštěva koupaliště v Chropyni (cca 8 km od Bezměrova)
Dopravní spojení:
Obec Bezměrov je nedaleko dálnice D1. Stačí sjet z dálnice na 253. km, směr 
Kojetín a na první křižovatce zahnout vpravo.
GPS: 49°19'46.908N, 17°20'5.497E
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Partneři festivalu:
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