
ŠACHOVÝ KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
VE SPOLUPRÁCI S DDM DUHA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

VÁS ZVE NA JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK 

ORLICKÉ 

ŠACHOVNICE 
 
 Datum konání: sobota 18. dubna 2020 

 Místo: Kulturní dům, Smetanova 510, Ústí nad Orlicí 

  Právo účasti: žáci a žákyně narození 1. 1. 2005 a mladší (registrovaní i neregistrovaní). 

 Ředitel turnaje: Ing. Martin Šmajzr, mobil:  605 158 028, e-mail: smajzr@email.cz 

 Hlavní rozhodčí: Ing. Martin Šmajzr, FA 

 Přihlášky: jmenovité písemně, telefonicky nebo nejlépe e-mailem na adresu ředitele turnaje do 

16. 4. 2020 s uvedením jména, data narození a ELA nebo VT.  

 Startovné: 50 Kč – bude vybíráno na místě 

 Materiál: na každého lichého hráče je nutné přivézt kompletní šachovou soupravu a funkční 

digitální hodiny, jinak pořadatelé nemohou zaručit přijetí do turnaje. 

 Systém turnaje: 9 kol švýcarským systémem v jedné skupině 12 minut na partii + 3 s na tah, 

Nasazování programem Swissmanager. Hraje se podle Pravidel šachu  FIDE a Přílohy 

pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. 

 Časový rozvrh:  8:30 – 9:15 prezentace 

   9:15 – 9:30 zahájení turnaje 

   9:30 – 15:30 I. – IX. kolo 

     15:30 vyhlášení výsledků, zakončení turnaje 

 Výsledky: o pořadí a udělení cen rozhodují kritéria dle Soutěžního řádu. 

 Cenový fond: pohár pro vítěze a medaile v jednotlivých kategoriích, věcné ceny pro všechny 

účastníky 

 Občerstvení: v hrací místnosti bude možné zakoupit 

 Zápočet: turnaj bude započten na národní rapid LOK 

 

KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ PDŠS  HD 8 
 

  Právo účasti: žáci a žákyně narození 1. 1. 2012 a mladší (registrovaní i neregistrovaní, hráči 

z jiných krajů a neregistrovaní nebudou vyhodnoceni v rámci KP, nemohou tedy 

dostat diplom ani medaili). 

 Startovné: 50 Kč, registrovaní v PDŠS 30,- Kč – bude vybíráno na místě 

 Systém turnaje: 7 kol švýcarským systémem v jedné skupině 15 minut na partii + 5 s na tah, 

 Časový rozvrh: předpokládaný konec v 14:30 

 Cenový fond: zajištěny věcné ceny pro všechny účastníky a medaile v jednotlivých kategoriích. 

 

Ostatní informace jsou společné pro Orlickou šachovnici i KP jednotlivců HD 8 
 

Srdečně zvou pořadatelé! 
 

 


