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P R O P O Z I C E  

 

Motto: Letos budeme pořádat již 41. ročník turnaje žákovských družstev do 15 let. Turnaj 
vzniknul v roce 1979 jako vůbec první podobná akce tohoto druhu v tehdejším Severočeském kraji. 
Předcházel mu ještě 1. ročník turnaje družstev dorosteneckých (v roce 1978). To vše jako součást 
tehdy spontánně vznikající celostátní akce "Velká cena Československa“. Tato soutěž se stala v 
průběhu osmdesátých let minulého století nejmasovějším šachovým podnikem v celém státě a na-
hrazovala mistrovské soutěže družstev mládeže, které se tehdy nesměly konat. Hned v roce 1990 
proto zákonitě přerostla do vytvoření dlouhodobých soutěží mládeže, které se s malými úpravami 
hrají dodnes. 

Přestože Velká cena Československa jako taková s rozpadem federace zanikla, tradice turna-
je v Teplicích pokračuje nepřetržitě až doteď, čím jsme podle dostupných pramenů v nepřetržitém 
pořádání podobných týmových soutěží druzí v republice hned za legendárními "Šachovými Zaječi-
cemi". Podoba turnaje se v průběhu let měnila, hrála se jako soutěž čtyř či pětičlenných družstev, 
občas s povinným mladším žákem nebo dívkou, občas bez těchto povinností. Měnil se i počet zú-
častněných, od cca 15 družstev v letech chudých, až po skoro 50 v dobách nejlepších. V posledních 
letech se účast ustálila na cca 20 čtyřčlenných družstvech a je nám ctí, že kromě týmů z registrova-
ných klubů se nám daří zapojit i kroužky nebo skupiny z míst, kde se šachy standardně nehrají, tj. 
děti jinak neregistrované. Také podstata akce byla a je pořád stejná – setkání mladých šachistů z 
bližšího i vzdálenějšího okolí, hodnotné sportovní boje a také uvědomění si nějaké sounáležitosti, tj. 
že hraji za svůj tým, své město, svůj okres.  

Náš turnaj je součástí minisérie stejných akcí pod názvem „Podzimní velká cena Ústeckého 
kraje“, otevřeného seriálu tří turnajů pro čtyřčlenná žákovská družstva z ČR i zahraničí. 

Akce je pořádána za podpory Statutárního města Teplice a družstva Mechanika Teplice. 

 
 



ŠK Teplice spolek si Vás dovoluje pozvat k účasti na svém 
41. ročníku šachového turnaje žákovských družstev. 

Jedná se současně o druhý turnaj 16. ročníku Podzimní velké ceny Ústeckého kraje 2019.  
Místo konání:  Školní jídelna, Čs. dobrovolců 2865, Teplice      

Datum konání:   sobota, 9. listopadu 2019 
Účastníci: startují čtyřčlenná družstva žáků nar. 1. 1. 2004 a mladších, všichni z jedné organi-

zace (oddíl, škola apod.) dle rozpisu Podzimní VC, bez povinné dívky či mladšího 
žáka. Každé družstvo může použít v průběhu turnaje jednoho náhradníka. 

Systém hry: švýcarský systém na 7 kol, podle pravidel FIDE pro rapid šach. O pořadí rozhoduje: 
Součet bodů na šachovnicích, střední Buchholz, Buchholz, zápasové body (3-1-0), 
los. Družstvo s volným losem získává 2 partiové body. 

Tempo hry: 2 x 20 minut + 5 sekund na tah, nutné digitální hodiny!    
Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 15 minut. 

Stravování: oběd přímo v místě konání (kuřecí řízek s bramborem za 75 Kč) na základě objed-
návky. V místě konání budou také zabezpečeny nápoje (čaj, minerálka, káva).  

Náklady: všechna družstva startují na vlastní náklady. 
Ceny: věcné ceny a diplom pro nejméně 10 vítězných družstev, odměníme i nejlepší jed-

notlivce na šachovnicích. 
Podmínka účasti: každé družstvo s sebou přiveze dvě kompletní šachové soupravy turnajové velikosti 

včetně šachovnic a dvoje funkční digitální šachové hodiny. Tato podmínka neplatí 
pro kolektivy škol okresu Teplice, pokud se písemně nebo telefonicky přihlásí 
nejpozději 6. 11. 2019. V zájmu regulérnosti hodiny před použitím zkontrolujte, do-
poručujeme i jedny rezervní navíc.  
Podle svých možností může pořadatel výjimečně zapůjčit materiál po úhradě půj-
čovného 100 Kč za kus (1 hodiny nebo 1 souprava). 

Přihlášky, informace: přihlášky posílejte předem poštou nebo e-mailem na adresu ředitele turnaje: 
        Ing. Vladimír Hadraba, Potěminova 15/2243, 415 01 TEPLICE 1 
         TB: 417 883 911, zam. 417 559 214, mobil 603 244 008, e-mail: v.hadraba@volny.cz 

Přihlášením na akci bere každý účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zá-
stupce) na vědomí, že daná osobní data budou využita pro potřeby organizace v sou-
ladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zároveň souhlasí s vy-
užitím audiovizuálních výstupů z akce pro potřeby prezentace ŠK Teplice, které je v 
souladu s jeho posláním. 
Závazné objednávky na obědy zasílejte společně s přihláškami tak, aby byly doruče-
ny nejpozději v úterý 5.11.2019 (v krajním případě objednejte stravu telefonicky). 
Družstva přihlášená později nebo nepřihlášená vůbec budou do turnaje přijata pouze 
tehdy, pokud to dovolí kapacita hrací místnosti, a nemůžeme jim garantovat zajištění 
obědů. 

Vklad do turnaje: každé startující družstvo uhradí částku 300 Kč. 
Organizační pokyny: a) kapacita místnosti je cca 30 družstev. Přednost mají dříve přihlášení. 

b) doprava: vlakem na nádraží ČD Teplice. Od nádraží ČD doporučujeme jít pěšky, je to 
cca 20 minut (nejprve šikmo do ulice 28. října, přes Benešovo náměstí ulicí U radnice na ná-
městí Svobody, dále pak Dlouhou ulicí na Zámecké náměstí, zde za hotelem Prince de Ligne 
doprava). 

        V přilehlých ulicích je možnost parkování osobních aut.  
 c) prezence bude od 8:30 do 9:30 hodin, zahájení turnaje v 9:45 hodin, předpokládané 

ukončení kolem 18:00 hodin – zahájení je vázáno na příjezdy doporučených vlakových spo-
jů ze všech směrů – od Ústí nad Labem v 8:19 (odj. Děčín 7:30, Povrly 7:44, Ústí n. L. 7:58), 
ze Štětí (Hněvice) v 7:36 s přestupem v Ústí n. L. – v Teplicích v 8:42, rychlíku z Chebu v 
8:50 (odj. Cheb 6:27, Klášterec n. O. 7:50, Chomutov 8:06, Most 8:25 a od Litvínova v 8:46 
(odj. 8:16 – pozor, výluka). Na vyhlášení výsledků a ukončení turnaje navazují odjezdy vlaků 
směr Ústí nad Labem a dále Děčín, Štětí v 18:34 či 18:51, směr Klášterec nad Ohří v 19:06 
(rychlík až do Chebu) a směr Litvínov v 19:10 hodin. Ve vlastním zájmu časy zkontrolujte s 
ohledem na možné změny jízdního řádu. 

 d) turnaj bude započítán na rapid LOK ČR.    

Srdečně Vás zveme k účasti na již tradiční akci!!!   
       

V Teplicích, dne 19. 9. 2019   Za organizátory:  Ing. Vladimír Hadraba 
          ředitel turnaje 



Přehled dosavadních vítězů turnajů v Teplicích: 

 

  1. ročník VC ČSSR dorostu – 1978   Lokomotiva Kolín A 
  2. ročník VC ČSSR dorostu – 1987   Spartak Ústí n. L. + ODPM 
  3. ročník VC ČSSR dorostu – 1988   Spartak Ústí n. L. + ODPM 
  4. ročník VC ČSSR dorostu – 1989   Spartak Ústí n. L. + ODPM 
  5. ročník VC ČSSR dorostu – 1990   Spartak Ústí n. L. + ODPM 

  1. ročník VC ČSSR žáků – 1979   Spartak ZEZ Rychnov u Jablonce n. N. 
  2. ročník VC ČSSR žáků – 1980   Sokol Plzeň – Letná  
  3. ročník VC ČSSR žáků – 1981   Spartak PS Ústí n. L. + ODPM 
  4. ročník VC ČSSR žáků – 1982   Slávia ODPM Liberec A 
  5. ročník VC ČSSR žáků – 1983   Slávia ODPM Liberec A 
  6. ročník VC ČSSR žáků – 1984   BSG Post Dresden (tehdejší NDR) 
  7. ročník VC ČSSR žáků – 1985   Bohemians Praha A 
  8. ročník VC ČSSR žáků – 1986   Lokomotiva Plzeň A 
  9. ročník VC ČSSR žáků – 1987   Baník SHD Most 
10. ročník VC ČSSR žáků – 1988   Baník SHD Most 
11. ročník VC ČSSR žáků – 1989   LIAZ Jablonec n. N. 
12. ročník VC ČSSR žáků – 1990     LIAZ Jablonec n. N. A 
13. ročník VC ČSFR žáků – 1991   Slávia ODDM Liberec 
14. ročník turnaje žáků  – 1992  Spartak EAGB Ústí n. L. 
15. ročník turnaje žáků  – 1993   Aero Odolena Voda 
16. ročník turnaje žáků  – 1994   Spartak EAGB Ústí n. L. 
17. ročník turnaje žáků  – 1995   Lokomotiva Most B 
18. ročník turnaje žáků  – 1996  Lokomotiva Most C 
19. ročník turnaje žáků – 1997   Lokomotiva Most A 
20. ročník turnaje žáků – 1998   Lokomotiva Most A 
21. ročník turnaje žáků – 1999   Bonex Teplice 
22. ročník turnaje žáků – 2000   Lokomotiva Most Q 
23. ročník turnaje žáků – 2001   OAZA Praha A 
24. ročník turnaje žáků – 2002   OAZA Praha 
25. ročník turnaje žáků – 2003  Lokomotiva Most B 
26. ročník turnaje žáků – 2004  Lokomotiva Most A 
27. ročník turnaje žáků – 2005  TJ Kralupy nad Vltavou A 
28. ročník turnaje žáků – 2006   Šachový klub Most A 
29. ročník turnaje žáků – 2007   Bonex Teplice A 
30. ročník turnaje žáků – 2008   ŠK Teplice A 
31. ročník turnaje žáků – 2009   Sokol Údlice A 
32. ročník turnaje žáků – 2010   Labská šachová škola (Ústí n. L.) A 
33. ročník turnaje žáků – 2011   Sokol Údlice A 
34. ročník turnaje žáků – 2012  Chess Most A 
35. ročník turnaje žáků – 2013   Chess Most A 
36. ročník turnaje žáků – 2014   ŠK Aurora Praha 
37. ročník turnaje žáků – 2015  ŠK Aurora Praha 
38. ročník turnaje žáků – 2016  ŠK Teplice A 
39. ročník turnaje žáků – 2017  Spartak Ústí nad Labem A 
40. ročník turnaje žáků – 2018    ŠK Teplice A 


