
 

 

 

 

Vás srdečně zvou na 
 

 

 
uspořádaný k uctění památky mezinárodního velmistra Salo Flohra  

u příležitosti 114. výročí jeho narození 
 

 

Záštitu nad turnajem převzala Městská část Praha 5 

 
 

Propozice: 
 

Datum konání: sobota 19. listopadu 2022 od 8 do 17 hodin 
 

Prezentace: od  08.00  -  09.00  hodin 
 

Místo konání: Zasedací síň Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13 

(stanice metra Anděl, výstup směrem ke křižovatce Anděl, tram č.4, 6, 9, 10, 12, 14, 20 do zastávky Anděl, 

odsud cca 100 m k Arbesovu nám.) 
 

Právo účasti: každý, kdo z milovníků hry královské přijde - děvčata a chlapci, muži, ženy, registrovaní i  

neregistrovaní, bez ohledu na věk a šachové tituly. 
 

Hrací systém: společný turnaj všech kategorií, hrát se bude švýcarským systémem na 7 kol tempem 2x25 minut s uplatněním 

článku A4 Pravidel FIDE. Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit hrací čas v případě nutnosti na 2x20min. 

Pomocné hodnocení v pořadí: Buchholz, Buchholz s parametrem (bez započtení nejhoršího soupeře) a progres. 

Výsledky turnaje budou zaslány k zápočtu na Rapid LOK ČR. 

 

Vklad: 50,- Kč pro každého hráče 
 

Ceny:  budou věcné, vyhodnoceni budou hráči na 1. až 3. místě v každé věkové kategorii 

  Mladší žáci    - 1.1.2010 a mladší Junioři    -     1.1.2003 a mladší 

  Starší žáci      - 1.1.2007 a mladší Ostatní hráči   -    nar.do 31.12.2002 

Dále budou oceněni: nejlepší hráčka turnaje, nejmladší hráč a hráčka, nejstarší senior a seniorka a 

nejlepší zahraniční hráč a hráčka. 
 

Hrací materiál: hráči sebou přivezou jednu kompletní hrací soupravu pro každého lichého hráče. Pořadatel může zapůjčit 

omezené množství souprav za úhradu 30,- Kč za soupravu při úhradě vratné zálohy 500,- Kč. 
 

Občerstvení: po celou dobu konání turnaje bude v hrací místnosti v provozu bufet, kde bude možné zakoupit běžné 

občerstvení 
 

Rozhodčí: Alexej Šimeček, FA 

Přihlášky: Do vyčerpání kapacity sálu 120 hráčů do čtvrtka 17. listopadu 2022 do 24:00 hod. na email: 

alexej@simecek.org  

 

Za organizátory:       Vladislav Pivoňka v.r.       Čermák Josef v.r.  PhDr. Pavla Kortusová v.r. 

       Předseda ŠK Smíchov      Ředitel turnaje  Předseda SOKRATES 2001 
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Orientační plánek místa konání akce 
 

  

 
 

pořádají mezinárodní šachový 

TURNAJ VŠECH GENERACÍ 
k uctění památky mezinárodního velmistra Salo Flohra  u příležitosti 114. výročí jeho narození 

Záštitu nad turnajem převzala Městská část Praha 5 

KDO HRÁL ŠACHY, NENÍ ZAPOMENUT 

 

Salo Flohr 

21.XI.1908 – 114 let od narození 

sobota 19. listopadu 2022 od 8.00 do 17.00 hod 

Úřad MČ Praha 5, Štefánikova 13, Praha 
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